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إهداء
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مفدمة

الذيالحضاريوالدوربهاكتبالذىالأدبإلىاللغةأهملةترجع

عبرإليناوصلالذىالأدبىالتراثتصنلفويمكننااللغههذهبهقامت

التألي:النحوعلىاليونانيةاللغة

ملحمتيملرالميلادقبلاليونانيهللحضارةالكلاسيكيالأدبيالتراثأ-

لسقرأطبألفلسفةالخأصةوالكتابالاوالأوديسيه(،)الألياذةهوملروس

الئراجيدياأعمالوكذلك،الفلاسفةمنوغيرهموأرسطووأفلاطون

اللونانيالتراثهذاالكنسمةآباءمعظمدرسوقد،اليونانيةوالكوميديا

لكتاباتالحضاريةالخلفيةمعرفةفيكبرىاهميةلهاودراسته،الكلاسيكي

الأباء.

اللغةإلىالعبريةاللغةمن)المديمالعهدلأسفارالسيعينيةالترجمة2-

العبريالأصلعلىويفضلونها،جديدوحىالاباءيعلبرهاالتى(اللونأنيه

فياستخدامهاتموالكنيسةوآبأءالجديدالعهدكئاباستخدمهاوقد،

خلرالشيخسمعانكصةولعل،الضأالكنيسةبليتورجيةالخاصةالنصوص

واهميتها.اللرجمههذهدقةعلىمثال

r-فيلشكمنهأجزاءوجدواذأ،اليونانيةباللغهثتبالذيالجدلدالعهد

الجادهوال!.راسةبأليونانيه،إلينأوصلتقدانهاإلاباللونانية،كتبتإنهأ

جاءمالذلكومثألأ،اللونانيللأصلترجعانيجبالجديدللعهدالمتعمقة

دمشىإلىطرقهفيوهوالرسوللبولسالمسيحالسيدظهورقصهفي

دكر:حث

لمممعووص!متيقفومفو/معه/لصطفروقلرجلا،و/ط
9:7()أع/حد2ولأليظروقلص!وت

+وللةهرأكة(مم!5لاعسل!2!ف)!وو!

دشمعو/لمولكنهمو/رتعلو//لنورنظرو/معىىنو/و/لذيق8

(22:9ع)1كلمنى/لذممحصوت

4ةث(صرألأهلا"كالاهعالأ)
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اسمعفعلاليونانيةاللغهفيولكنتناقضالنصظاهرفيولبدو

الذىالشخصسماععلىللدلإليهالمضافحالهيتبعه)لد!وله،!ة(

حالهجاءلاإذاأما.الأولالشاهدفيكماالصولامصدراو،يتكلم

يأ.الثانيالشاهدفيكمايسمعالذيالموضوعإلىتشيرفإنهاالنصب

النصأظهرهماوهذا،الموضوعيعرفواأندونالصوتسمعوأانهم

أليوناني.

أولئكحلى،اليونانيةباللغةكتاباتهملمناوصلتالذلنالكنيسةآباء4-

رسائلمثلبأليونانية،أعمالهملناوصلتقدباليونأنيهيكلبوالمالذين

ساويروسالقديسوكئاباتبالقبطله،كتب!التيأنطونيوسالأنبا

باليونانية:كتبواالذلنالآبأءأعظمومنباليونانلة،كلبتالتيالأنطاكي

والقدس!الدينعمودالكبلركيرلسوالقديسالرسوليأنناسلوسالقديس

غرلغوريوسوالقديسقيصريةاسقفباسلليوسوالقديسالفمذهبييوحنا

أهمومننيصص.أسقفمااغريغوريوسوالقديسنزلنزاأسقفاللاهوتي

باليونأنية:الآباءكتاباتبنشراهلمتالتيالموسوعات

-1 PATROLOGIA GRAECIA

-2BTBATO 5 HKH EAAHNSZN HATEPCIN KAI EK
،3*ك+ EKAOEIEل!كا!9333ءKAHEIAETIKUN

AIIOETOAIKHEOIAKONIAE THE EKKAHEIA!ك
THE EAAAAOE, A5 HNAI!س

.THEEKKAHEIAE+3-ل!ك!!م!+ول EAAHNEE

المصريةاللغةلطورمنمرحلةآخرهوحاليأالمستخدمالقبطيالخط5-

سبعةماعداالمصريهاللغةلكتابهأليونانيةالحروفإستعأرهتموفله،القديمة

وهي:الدلموطلقيبالأصلإحتفظ!حروف

!اي!طىم!*ممثى

لفائدةالقبطيةاللغةإلىالمسيحيالتراثترجمهأجلمنذلكتمولمحد

دخلتهذهالنقلحركةوأثناءاليونانلة،يعرفونلاالذلنالمصريلنالمسيحيين

للغةالملعمقالدارسفإنولذلك،القبطيالخطإلىاليونانيهالكلماتمنالكنير
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أليونأنيةالكلماتأنالإعدبارفيالأخذمعاللونأنية،معرفةعليهيجبالقبطية

كلماتوأصبح!عليهاالقبطيالخطقواعدتطبلقلمقدالقبطيةعلىالدخيلة

مثل:لونافي(أصلذات)قبطية

.*لهكء*كأا+ا8+"لم!ئةس!ول+االروح

.ء+3هـمعولهقالأهـ"س!+هلاس!عاءاالعذر

.*ا+cor-cipاة5ة+كا!م*االمسيح

وهذهالقبطلة،الكنيسةلللتورجيةاللونانلةالنصوصمنالكثيردخلت6-

تخضعلمأنهافيذكرهاالسابىاليونانيةالكلماتعنتختلفالنصوص

باللغهتأمةمعرفةيتطلبالنصوصهذهفهمأناي،القبطيالخطلقواعد

القبطي،للخطتنتميلاأنهاإلاقبطلةبحروفلكتبكانتوإن،اليونانية

اللوناندةباللغةالنصوصهذهكتابةإعادةيتمسوفالكتابهذاوفي

هذهتصنيفويمكنلها،دقةأكثرونطقعمقأأكثرفهمإلىللوصول

اللالي:النحوعلىانواعثلاثةإلىالنصوص

قبطيةنرجمةدوناليونانيةباللغةكلهاتستخدمالتىالنصوصأولأ-

مثل:

.ح+كاهلحولءكا!"+"س!+ول.../جرصقصلو/

.7ء؟ءلا7؟كاه+.لجصيعكم/لسلام

.'Aولقv)ول!لألا"ول!لألأ+8ول!ط!لا"+8كاهـاهول،لةء5س!...

...ربل!لصولك/مين/ميثى/ميق

مثل:قبطيةترجمةيتبعهاالتىاليونانيةالنصوص-ثانيا

س!كالأحذهلالأله!ط!005س!ة02لأ+"+"5"+،5+لافم+ءثل!.

.TT&H-ToKp&'Twp+س!*ا"**ءول3+ه*!+لا(اكلأا.

لك!.ضمال!/لآب/نلهب/رحمظ

لمجد/ولظ.

كا!!5ة."لة!"5،س!

.له،ا++ه"!+س!*ول5لامملا6+.
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.ة!8+كالأء*لأ+كاس!ولكاولغ.ولفق"ولس!لا

.+ا*ماخ+5تا"ا!Tonyع8هول!6**ولهـ6لهسأ5++

/لأمو/ت.ليبنمقحمظ/لمسيم

هثل:قبطيةبنصوصمختلطةتكتبالتىاليونانلةالنصوص-ثالثا

صأ"وللائآلأةماءلم!"لانعcoئة،،"ولوله4غول+هء+غ*ء!ا!

neu,4لا،ل!ع!"غهام.. rncroe!نأه+نههلم!"+!"ا+!رء!ا)+هم

ولنجوكم.و/لقصر/لئنممس/ليه!/لمكرع./سمه؟ركو/لرب!و/!؟و/لآق

..سبحوه

فتمة(لملئلائهأبصطللة

!T*ةس!ه2حس!ا"ueN!س!"!لة!لح"+!ه،ولةس!كالاس

ةةغكاههس!ك!ع*هكاء**م!ا"،"لألألا!اة+ث!6ءفىولاحاه.+

/لأرضوعلى/ءطليفيلمجدلكو/لأر؟ب،/كههفيلثسبلامنبرب

.ق/لأزطخرآ/بى

كيهك(،/لسمتثلوطوكمةفي/لروميمنى/لر/بعهأففطعة

للأسبابيرجعالقبطيةأالللئورجلةفياليونانيةالنصوصووجود

الاتبة:

اليونانية،باللغةالبدألةفيكأنتالقبطيةالكنيسةليتورجيهأ-

وفي،القبطيةالىترجمتهدبلباليونانيةفداسهكبومارمردس

بعضبقيتالقبطيةإلىأليونانيةمنالليتورجيةنصوصترجمة

نصهاوفهماستخدأمالأقبأطاعتادالتى-أليونانلةالنصوص

اليونانيالنصاستخدامتمأوللمبطية،لترجمولم-اليوناني

س!!"ول!ل!:لاهكالأس!"س!النصوصهذهومنمعأ،القبطيةوالترجمه

لاوهى،عص!لأهلأ"غ،شعب"LOSمنللكونالأصللونانلهليحورجية"11كلمة-ا

نصوصضمنهيمعأ(الشعببهاطقسيلالقومصلاةأيولكنفالطالقداسصلاةتعني

المعموديةوصلاهالتسبحة،صلاهمنلالليتورجدة
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الشئنفسحدث...وقدلمجدللآبSofia...؟ه+"+/لىححم،لرب

بحروفاليونأنيالنصنفسيكتبونفهم،السريانيةالكنيسةفي

الكنيسةلكتبهاكما،فزثخمضه/رحمرببلعبارةسريانيه

ا!+!.غغولعاةconكبطيةبحروفالقبطية

هيالأولىالميلاديةالقرونفيالاسكندريةفيالسالدةاللغةكانت2-

كانالشماسفإنالقبطيةباللغةيتمالتدديسكانوإذا،اليونانيةاللغة

مردا!منالكثيربقيولذلكيفهمها،التياليونأنلةباللغةالشعبينبه

بعبأرة:لبدأالتيتلكوخاصةاليونانيةباللغهالشماس

+م!كاحق!كاه7ء+لأش!م...جو/مقصلو/

وكاممداخرة،عصورفيإليناوصلتالتبىالتسبحةنصوص3-

النصوصهذهفجاء!معأ،والقبطيهاللونانيةيعرفمنبصياغتها

فتيةالثلاثةابصاليةالنصوصهذهأشهرولعل،اللغتينمنمختلطة

المرتبةالرومىوالقطع،السنويةالتسبحةفي(الثالثالهوسالبش

هذينومؤلف،كيهكتسبحةفي)العشية(السبتثيؤطوكيةعلى

الأخيرالربعفياسمهلناتركالذي2سركيسلدعىشخصالنصين

الأولىالقطعةأرباعمنالأولىوالحروففتيه،الثلاثةابصأليهمن

الرومي.من

تكلاأبون!اليونانيةالكنيسةمناليناادخلهاالتياليونانلةالنصوص4-

،الإصلاحأبوالرابعكيرلسالباباعهدفيعشرالحاسعالقرنفي

لمثليهوألحان7(هـم"+4ول)20لحنالنصوصهذهواشهر

الباباحبلكنلستناالنصوصهذهدخولفيساعدوقد3،القيامة

معهأ.القويةوعلاقتهاليونانيةللكنسمهالرابعكيرلس

وأعشرالسأبعالقرنفيمصرفيعاشيونانيشخصهوسركيسأنالبعضلرى-2

القرنفيالقدسفيالقلامةكنيسةمرتلكانقبطيأنهآخرونويرىعشر،الثامن

العاشر

كنيسة،الثامنالقبطيا!أسبوعبأرثينوس""ايالميلادلحنلوسف،نسيميوحنا-3

45ص:(91)89الفرجبروضالعذراء
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اللغةقراءةعنالأولالباب،أبوابستةإلىالكلابهذالقسيمتموقد

كنيسلنافيوالقبطيةاليونانلةاللغةقراءةطريمةأنبالذكروجدلراليونانلة،

الحفاظتموقدحاليأاليونانفيالحديثةاليونانيةاللغةنطىطرلقهمعيلفق

فىاللغتيننطقطرلقةعندخللفكانتوإنالكتابهذافيالطريقةهذهعلى

والأمريكيةبية9JJالأالجامعأت

اللغهقواعدشرحمبسطةبطريقةفتناولوالرابعوالثالثالثانىالبابأما

اللغويةالقواعدذكراستبعادمعاللللورجيةنصوصفيالمستخدمةأليونانية

ومنعأللدارستبسيطأوذلكالللتورجيةنصوصفيلهاشاهدأيردلممالتي

القاعدةثفسعلىاللللورجيةمنشواهدذكرتملمحاعدةكلشرحوبعد،للحشو

الأفعال،الثالثوالبابالأسماء،الثانيالبابتناولولمحد،منظمةجداولفي

.والظرفالربطوأدواتالجروفy.9والضمائرالصفاتالرابعوالباب

ألاعرأبيةمجموعاتهافيللأسماءتصنيفعلىيحتوىالخامسوالباب

منوآخرالسبعينةالترجمهمنشاهدذكرمعأسملكلوترجمة،المختلفة

وردتالليللأفعالمبسطاعرابإلىبالإضافه،الاسمفيهجاءالجديدالعهد

الليتورجية.فى

نصوصإلىمقسمةكاملةاللونانيةالنصوصعلىلحتوىالأخيروالباب

الكنسيهالمنأسبا!ونصوص،الآلاماسبوعونصوص،الممدسالخولاجى

الكنسلةالمناسابا!نصوصاستكماللاحقةطبعهفىوارجو،المختلفة

والكيهكيةالسنويهالتسبحةنصوصوإضافة

للنورالكتابظهورهذافيساهممنلكلالشكربجزيلأتقدموأخيرأ

ومنياالزقازيىأسقفياكوبوسالأئباالجليلالحبرندافةبالشكروأخص

كناس!عامأسقفدانيالالأئباالحبرالجلللونبافةالشرقلة،بمحافظةالقمح

لطلبةاللونأنيةاللغهتدريسعلىليلتشجيعهما،بالقاهرةالمعادىحي

ومعهدوالتسبحة،الألحانمعهدوطلبةبالزثأزيق،الكنسيةالألحانمعهد

دورالمعاهدبهذهالدارسينلمناقشاتكانوقد،بالمعاديالمقدسالكلاب

فلتسهورش!جوريفالدكتور/وأشكر،الكلابهذامنهجتشكيلفيكبير

منذالكتابهذأفكرةتبنىالذيالآبأئلهللدراساتالأرثوذكسيبالمركز

لملابعةحناعاليصبريالأستاذ/وأشكرللنور،ظهرتحتىسنوات
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سامحالزملل/قدمهالذىالمأجستلررسالةبحتكنيرأفأدنيكما،الطباعة

فىالبيزنطيهالترأليلعنأثينالجامعةالحدينةاليونانيةباللغةلمحاروق

للعهداليونانيةاللغةأصولكلابوكذلكالأرثوذكسلة،القبطيةالكنيسة

bworksموسوعةوساعدتنى،بدشوىالأنبابولا/القمصللراهبالجديد

لأصلهاالرجوعمعاليونانيةالكلما!منكثلروكلابةتوثيقفي595.3

لإكتشافالدبطيةالكنلسةلأبناءوسيلةالعملهذأيكونأنأرجوالكتابى.

الحبيبة.كنيستنأليتورجلةتحتويهالذيالروحيالعمق

لئسرىجرجس

هرة/لظ/لزبتوق

002نوفمبرء
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الأولالباب

اليونانيةاللغةونطققراءة

التنفسالنبواتالمقاطعالحروف
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الحرفسم
ألفا

فيتا

غما

ذلئا

إبسيلون

زيدا

إبنا

ئيئا

بونأ

كبا

لمدا

مى

نى

كسى

أوميكر!رن

بى

رو

سيجما

يبسيلون

في

خي

بسى

أوميجا

فلحروا-لأأو

النطق

غ،ج،ن

ز

س!ح

ك

ن

كسى

قصيرةاااوا

P

!أ

بسي

-
طودله"و!

الصغيرلحرف

a

7

3

ء

ول

+

كا،ع

ول

ليا

لل!

_01_

الكبيرالحرف

A

B

3

A

ل!

2

H

ه

K

A

M

N

ه

n

T

Y

كا

كر

ملا

3
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الحروفتقسيم

الساكنةالحروف

consonant letters

صلأ-لأ-ك!!الحلقحروف

هـ-+-ة!ألاسنانحروف

هـ-لم-+لا1الشفلينحروف

ءل!-!أنفيةحروف

"-"نصفحروف

منحركه

كاسينيحرف

vowelالمتحركةالحروف letters

diphthongsمزدوجةأصواتاحادلةحروف

-EL-viمسموعة"ا!فصوت ?-Lo-v av- EV-ov-aL

؟-ي-لبأمرن!ه5-ثل!الوأوصو!

E-اللاءصوت TI- -L v

Double)الساكنةالمزدوجهالحروفشممى(!،!،الأوفالحدأ-

حرفمعإليهاتنتميالتيالمجموعهحروفأحدمنللكونلأنهأولهح(3،ولكا!ه

K++علأ=ل++5:أنأىكاا)السدجما S =C bلح-

جاءإذا)ج(ينطقو،الحلق!ةالحروفأحدبعدهجأءإذا)ن(ينطىالأ(حرف2-

مت!:ذلكغيرفي)غ(ولنطق،الياءصوتحروفأحدبعده

لالأ4س!صة50،محك.،5؟لأ!ه،قدوس."!،لأن

الكلمة.آخرفي)ع(ويكتب،وسطهاأوالكلمةأولفي)كاأيكتبالسيجماحرف3-

ملل:)س(لنطقذلكغلروفي)لم!(مىحرفبعدهجاءإذا)ز(وشطق

لم!كا!!ا20,عالم.ء"ئمقهع.نعمة
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قبل)ش(ننطقهانويمكننا)خ(،)ش(بينماينطىاليونانيهاللغهفى)صلأ(حرف4-

!اللأء"!ة.،رئيسمل!:الحالاتباقىفىو)خ(،الياءصوتحروف

لأءلاللأ،نفس

طويله.)و(ينطق)للأ(وحرف،قصيرة)و(ينطق)5(أومدكرونحرف5-

(ء)فحرو،ةقصير(كط)لنطقان(،لا5)فيحرو،طويله(ى)لنطق7()فحر-6

إيه()ينطى

eye)المرئ!ةالمزدوجهالأصوأت7- diphthongsالمتحركةالحروفمل!ثنطق

الأحادية.

كاللالي:تنطقالمسموعةالمزدوجةالأصوات8-

)ى(----------،س!.

ول.)ى(---------5

)ى(--------"ه.

7.)ى(----------ول
.ول".للنطقتسهيلا3!(ينطقأنويمكن)لأ!(

!س!..للنطى7!(تسايلاينطىأنويمكن)7ء(

-وله-----------(او)

س!-----------"(ايه)
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syllablesلمقاطعا-نيآثا

النطىعلىكليرأيساعدمماطعإلىالكلمةوتقسلممقاطعمنالكلماتلتكونأ-

مدحركحرفأومتحركحرفمعاولآساكنحرفمندلكونوالمالاطع،الصح!ح

قصدره.أوطويلةتكونأنإماوهي،فقط

حرفأو،("،ء،5)مل!قصيرمححركحرفمنتتكونالقصيرةالمقاطع2-

(س!ة،لم!5،"!)قصيرمدحركحرفمعساكن

حرفأو،(7،لد!)مثلطويلملحركحرفمنتتكونالطويلةالمقاطع3-

متحركأومزدوجحرفمعساكنحرفأو،("،ولس!،وله)مل!مزدوج

لل!!(,5,70"+,ولهكا)ملرطويل

التالى:النحوعلىاليونانلةالكلماتفيالمقاطععدديكون4-

Kai,,لم!5,7+ءكار:مل!واحدمقطعمنتتكونكلما!.

مقطعدنمنتدكونكلمات.
سه"-ca,للأول-ء7،س!ول-XT,كاللأ-"له!،ولء-+!:مل!

مثل:مقاطعثلاثهمنتتكونكلمات.
-87،هـ-"-7!5",ول-!-ح!ا7 !a-هـ،

م!ل:مقاطعئلاثةمناكثرمنتتكونكلما!.
xa-pt-co- pat, -a9-ax?-tp w

ملر:لهالسابقبالمقطعالحرفهذاللحق؟ساكنبحرفالكلمهإنتهاإذا5-

بهء-"ع,+-لة+هع,كا"ق+-للما,-كا!لا"!ة

مستقلامقطعأالمثحركالحرفهذالأخذ،مئحركبحرفالكلمةإنته!إذاأما

مل!:

-a yt- a,"لا-طه"-؟لم!-5,س!-!"-لة,-o pt- w?.

مستاللا،مقطعافيهاالمتحركالحرفيأخذ،متحركبحرفلبدأالتيالكلما!6-

مل!:
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5-50للما5,؟ء-طه,ءلأ-!ه،"-لق , -&o pa- S6v , -b S"-غ.

معمستقلامقطعأتاخذالحروفهذهفإنساكنحرفمنبأكثرالكلمةبدأتإذا7-

ملر:يتبعهاالذىالمتحرك

n,5-4+-"ء+كا --F Ca-+"2ةه-لا"+كا.,*كا!كا!سام5,طه

A-الحروفهذهفإن،الكلمهوسطفىئلائة(او)إثنانساكنحرفمنأكثرجاءإذا

شفصلأنوإما،مستقلامقطعألهاالتالىالمدحركالحرفمعدكونأنإمامعأ

ملر:النطقسهولةحسبالسابقالمقطعإلىلينضممنهاالأولالساكنالحرف

كا!!ءكا",لم!5-"لا-a-"5-لاه,-"+9t-لا20,كالاهـ-لي-+50،

غ-هـء"ة5

يلحىمنهماالأولالحرففإن،الكلمةوسطفيمتشابهانساكنانحرفانجأءإذا9-

ملو:التاليالمقطعتكوينفييشتركالثأنيوالحرف،السابىبالمقطع

لأس!لا-v1-89ش!ع,-"+7"-8ة"-,س!مما-"ول7!كا"-",لقكاهط!لا-"لا

فيإشتركتالىالكلماتإلىأولألقسممقأطعهائقسيمقبلالمركبةالكلماثأ-.

مل!:تركلبها

o-/لألألا-س!لح,لا"+/d-لأ-505 vo!لم,e -b ka- aOE/+"!كا
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Theاتالنبر-ثالثأ Accent

علىتؤلزانهأكما،عليهثوضعالذيالحرفنطقتشديدفيالنبراتتستخدم

إدليم،عكال!هول،فأنونأووصيةلم!ةلا20مل!:عللهاتوضعالتيالكلمةمعنى

التالى:النحوعلىللنبراتانواعثلاثةاللونانيةفيويوجد

Acute(/)الأوكسيا-أ

Grave(1)الفاريا2-

Circumflex()البريسبومينى3-

الاتية:القواعدمراعاةيجبأنبراتوضعوعند

فقطالمتحركةالحروفعلىالنبراتتوضعأ-

وهذهنبرا!تاخذلاال!يالكلماتبعضفلماعدافقطواحدةنبرهتأخذكلمةكل2-

هى:الكلمات

,S el , ob, obx, oi) x!6،لا،ة"،ئ!سا،س!،,غلح،غلا،لئ

فى:كماتفقدهأأوالسابالهالكلمةإلىكلمةمنالنبرةتنتقلقدالكلما!بعضوفي

+8؟لاهلم!كاههول,هـءةلح+"لح

ولوضع،(الشمالإلىاليمدنمن)بدايتهاإلىالكلمةنهايةمنالمقاطعئرقلميتم3-

6:فيكمافدطالأولىمقاطعالثلافأحدعلىالنبرات

-ثأحء"-م5-ثكاهلل!-لم!ح7

فقطالثانىأوالأولالمقطععلىلوضعالنبرةفإنطوللالأولالمقطعكانإذا4-

ملر:الئالثعلىتاتىولا

,v-هـمللأ-+50,"لا-لئ!!!-هول

دصلرأأوطويلاكانسواء،الثالثأوالثانياوالأولعلىلأليالأوكسيانبرة5-

مل!:

.&opc-!ه-)الأول(

.Et-+-ك!)الثأنى(

لاه-5"-سأ.)الثالث(
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شبعهاعندماالأوكسياعنمنقلبةوهىفقطالأولالمقطععلىلاليالفاريأنبرة6-

ملو:كلام

.Kai,+ة---KaiئخالاKaiولس!!,+8+لاحئة"لم!

منل:طويلايكونانولابدفقطالثانيأوالأولعلىتألىالبريسبومينينبرة7-

هح-هنة,"شا-لت!-"لا5,كالل!-لآ+-هءلح

Breathingالننفس-ابعأر

الحرفهذالأخذأنفلابد)"(حرفاومئحركبحرفاليونانيهالكلمةبدأثإذا

ولا(1)خفيفتنفسأو(")هائيتنفسيكونأنإمأالتنفسوهذا،التنفسعلامة

التنفسنطىاثرنلاحظأنولمكنينطقكأندديمأولكنهالنط!علىالتنفسلؤثر

الكلماتبعضفىلظهرالذكطالهاءصوتفىقديماالهائي
ولقيصلأ7قي"نلأه!ةىEXXiiva:ملر

الآليه:القواعدحسبالتنفسويوضع

كبلرأكأناذاودبله،صغيرأكانإذاالحرففو!اللنفسعلامةتوضع-أ

كاس!()اء،19

كان!إذاالنبرةقبلالتنفسيوضع،واحدحرفعلىالنبرةمعالئتفسجاءإذا2-

برلسبومينيكانتإذاالتنفسفو!النبرةولوضع،فاريااوأوكسداالنبرة

ع!؟ء"ة:ملس

الحرففوقالنبرةأوالتنفسلاتى،مزدوجصو!المتحركالحرفكأدقإدأ3-

الئاني.

هائي.الدنفسلكونانفلابد)ول(أو)ء(بحرفالكلمهبدأ!إذا4-
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الثانيالباب

لإلممما

تمهيد

الأولىالمجمومحةأسماء

الثانيةالمجمومحةأسماء

الثالثةالمجموعةأسماء
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النحوعلىاليونانلةاللغةمنهاتتكونالتيالرئيسيةالأقسامتمييزيمكن

التالي:

/لكنيسة.لاكالاذ"،س!"8:مل!(noun)الاسم-أ

/نظر.لمصة+علل!:ملر(verb)الفعل-2

-,ytog:ملر(adjective)الصفة-3 ,a - QV&مقدس.

حسن!ء"ولققلح:هل!(adverb)الظرف-4

./ظلل!لاس!:مد!(pronouns)الضمائر5-

فى.ولس!:ملر(prepositions)الجرحروف6-

.و،"،:ملل(conjunctions)الربطأدوات7-

بالتفصيل:السابقةالعناصرمنعنصركلدراسةيلموسوف

The)لاسما:لاأو Noun)

التاللة:العناصرمعوفةلجبالبونانيةاللغةفيلحليلهاوالاسملاعراب

!(اححولس!034)وللاعرابيةاالمجموعة-أ

كاس!()ء3الاعرابيةالحاة2-

(Number)العدد3-

(Gender)الجنس-4

(Definition)اللعريف-5

الاتية:السطورفىبالتفصيلالعنأصرهذهعلىنتعرفوسوف

Declension)الاعرابيةالمجموعةأ- (dec

التالي:النحوعلىرئيسيةمجموعاتثلاثإلىاليونانيةالاسماءلصنف
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First).الأولىالمجموعةأ- declension .151( dec:هذهاسماءوتنتهي

5"-ااوا751-االلاحقبالمورفيمالمفردالرفعحالةفيالمجموعه

متل:أ"-(أو7-اأوا

.كااهـه"،حكصة

لأ.7+"لألةمحبه

.ه5"لا"+"ءشل!ق

.ة72+لأهـهء+نبى

2Second(أ!4dec.).الثانيهالمجموعةب- declension:أسماءوتنتهى

-ا210-(اوالاهاللاحقبالمورفيمالمفردالرفعحالةفيالمجموعةهذه

متل:

ة.5S6£/لنه

.8+ءلألأ"لأغ"لاه/بجل!

Third).الثالثةالمجموعةج- declension .334( 4 ec:اسماءوتنتهي

شيوعأأكثرهامخئلفةبمورفيماتالمفردالرفعحالةفيالمجموعةهذه

ملر:وا"7-اأ-ااعا"لم!-او

8بروح HvEiv!.+a.
ءلا.نعصةع"له

/ب"7+"+ة.
Caseالاعراببةالحالة2-

الاسميؤدبهأالتياللغويةالوظيفةتحددالتيهيالاعربيةالاسمحالة

حالاتخمساليونانيةفييوجدالمورفولوجيةالناحيهومن،الجملةفى

هي:اعرابيه

زلأدا!منالكلمةعلىلطرأالتىالتغييرالايدرسالذيالعلمهوالمورفولوجيأ

تغيرمئلودلالتها.الكلمةوظيفةتغييرفيدورلهايكونالتغلدراتوهذه،وتحولا!

...11نحب11لى!2حدبأ11كلمهودغدر،"لهنأإ11إلى"للها11كلمه
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1-!:مدرالرفعحألة Nominative ( nom.) Kepi

Vocative).2-ج!صا"ق،:ملرالمنادى (voc

Accusative(acc.3-)لاه؟"لة!النصبحالة

ملل:
4-).وله!"ول،إليهالمضاف Genitive !! en

صر:

5-).!لي!؟"ول:القابل Dative ( dat

لا(stem)جذعمنتئكونالكلمهانالسأبقهالأمثلةفيونلاحظ

علىيطرأالذىالتغييربينمأالسأبق،المثالفي)-؟"ول،(وهويتغير

Suffixاللاحى)المورفيمفييكونألاعرابحألاتفيالكلمة

orpheme)إلىحالهمن)المعنى(الدلاليةالوظيفةوتختلف2للكلمهث

التالي:النحوعلىأخرى

في:كمأالفأعلأوالخبراوالمبتداإلىتشير:)الرفعحالها-

ممسفض.!ه+ءله!.قةهكاصحكلرب

8كالل!+لآءلالم!لتأول!كا5،ول 5 b!هلة+50كاه!+،لاة5س.

!"كاهول7.لحه،م"كايجسدك!وربمخ!صظ/للههوهذ/

في:كماالنداءإلىلشلر:(voc.)المنادىحالةب-

حوو!كلكالأءصلأءov/لرحملىب؟

.حص!ولهكالألأة!لألأح؟لىكربل!

هـكالألا!ل!سأ+7،ولهدل!حفرألاغقي+.ولهكاإصأءصلأماكاههلم

طكوتك.فىربطأذكزلى

11كلمةفي"اد"منلمعنىلهايكونالكلمةفىصرفيةوحدهأصغرهوالمورفيم2

بباقيترلبط)نلابدلأنهامقيدةمورفيماتوهذه،منه"11كلمةفىاهـ"1والكنيسه"

فى"11،"أنا"مثلحرهمورفيماتويوجد،معنىلتعطىالكلمة
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فيكماالمباشربهالمفعولإلىماتشيرغالبأ:(acc.1النصبحالةج-

لمخ!م.8+ولهءة!لت!يل!7،ولرأصا،ء+حكالة!ل!لل!ولح.

/لظ.لربلىا/نتوسونطلب

ظمث.دل!لأول+صآءم!سأ"ءأ"ء!لإ؟لأولء+فةه

لأ"+8لأئ!!5+هلةعئه8فقول"لح.

علو//بى/لآ؟دءوزلبوه-سبحو//لرب

ملل:الجرحرفبعضبعدأيضأالنصبحالةتالىكما

.ف+"3.حسب

سائ!..5إلى

.م+8ئحو.ع

في:كما

دلاغلاءدل!ه85ءدأخفث

/لربنحو(ثطخصة)دلولظ-لدني

لدلماغالبأاللىالاضافةإلىتشلر).ولء!(:إليهالمضافحالةد-

-دفي:كمأالملكيةعلى

ص!؟صةلأه7لم!غول5لحةغكالا"لم!لاص!5لح

لاغ!ا+"دل!كالاه!
.؟تتى/لآمإرك-

.-Kaiولتةوللح"م!لم!كاهـاولةل!لربقو/له؟و/لأق

-1r-http://kotob.has.it



/ج!،مق"غ+لة:ملرالجرحروفبعضبعدالاضافةحالةتأتيكما

مق.8+سة

كماالعمللهلقدممااومنإلىماتشيرغالبأ:).،!4(القابلحألةهـ-

فى:

.ف+لحف"هـء،2ولفت!يل!لأ-كث.ء+"!""،

رؤت/حنو/
كاه!.لم!لل!س!ولقبما+مول!لبأه!سجص

ب،فىلاغالجرحرفبعدالقأبلحالةاستخداملتمودائمأ

المورفولوجيةالاعرابلحالاتأخرىدلالاتتوجدكمأ

(Number)دالص-3

Singularمفردأيكونأنإماالعددجهةمناليونانلةاللغةفيالاسم

(.sing)جمعأاو(.Plural(Plurخلالمنالاسمعددمعرفهولتم

)ثلم!هلأسهم"+(كلمةملرللاطسمالاعرابيةوالمجموعهاللاحقالمورفيم

)"هوله!ا"ء"+(الجمعفيوتصبحمفردعددهاكلمةوهى،مظلف

في:كما،مظلفوق

.qa6v01'!هـة/لظموسمظلفل!ل!!/

.""3؟ه!هـ،دل!د!!ظ!ليئولليى

(Gender)الجنس-4

وهي:رئلسيةانواعثلاثةإلىاليونانلةفىالاسمجنسينقسم

Masculine).ثه!(المذكر

Feminine).،(المؤنث

Neuter).المحايد. (n
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التالي:النحوعلىالاسمجنسعلىالتعرفويمكن

.هالمذكرءلأسماا:لآاو

ألاللة:بالمورفيماتالمفرد(Nominative)الرفعحالةفيلنتهى

First)الأولىالمجموعةاسماءفى721-ااو51"-اا-

Declension):!مل

-ة2ثلا"+صه/لئنمي!ق

-هـه"+ةلمحلا+7/لنبى

Second)الثانيةالمجموعةأسمأءمعظمفيالحه-اب-

Declension):!مل

-5كاألم20الخوف

-عة+ه"!ةالثمرة

Thirdالنالثة)المجموعةأسماءبعضفي)ول-ااو)"7-اج-

Declension:ملر)

-،ءلأ+"+لحة"+صه+/ب

-طةق،"طة20"غءهو/

--لم!؟"ةلل!،وللم!"ة5لا50/ببمش

"ئه-لقول،ئهصاهلافقعهرد

المؤنثة.ءالأسما:ثانيأ

بالمورفلمالاالمفردأكا!أثحه*()!لأأالرفعحالةفيلنتهياليونانيةفى

الاتية:اللواحق

مل!:الأولىالمجموعهأسماءفي7-اأواا"-اا-

-7"ة"،/لقلب
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لا-لأللما!لحإة

ملل:النانيةالمجموعهاسماءبعضفى510-اب-

-7لم!7"ش!20بصحر/ء

-27ةةة/لطرليى

لا-iapOtvoqالعذراء

فىتنلهىالليالأسماءخاصة،الثالثةالمجموعةاسماءبعضج-

بالمورفيماإليهالمضافحالةوفي2"-(أبالمورفيمالمفردفىالرفعحالة

املر:-لل!س!5

لا-5"كا!،2!+لحلد!س!صلأهوللمدلنة

لا-عصالم!"لالةة,لآ+5علل!ءلم!!هلأولةلقوة

Neuter)ةالمحايدالأسماء:ثالثا Nouns)

الاتية:اللواح!بالمورفيمأ!يتميزالمحايدفإناليونانيةفى

بالمورفحالمفردالفاعلفيتنتهيالتيالئأنبةالمجموعةاسماءأ-

صل:الاه-االلاحق

5+-س!لاهلأهلعمر

-!+كا7ول8ش!لاهلعلا!ة

8/كهـنجل! ebayyWov+-

الأسماءشيوعأاكثرهاكتيرةحألاتفيالثالثةالمجموعهأسماءب-

حالةوفىا"لم!-االلاحقبالمورفيمالمفردفىالرفعحالةفيتنتهياللي

ملر:ا50+صهلم!-ابالمورفيمإليهالمضاف

-5++لاس!تةلم!",+هئة+ولس!لةلم!"+20/لروح

-7!كاققلم!",+هكالالئألم!"0+5لموهبه

-8+"له!ه!ا؟,قةه+لم!كاهـاخعه+4/لاسم
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Theث5ition3-الن!يف) De)

الاسم،تعريففيرئيسيبدورس!ط+()حأحز+ولالتعريفاداةتقوم

،الأداةهذهحذفخائلمنالاسموينكر،الاسميسبقحرمورفيموهي

علىوثعربالاعرأبيةوالحألةوالجنسالعددفيالاسممعالأداةهذهوتتفق

التالي:النحو

ث.المذكر.أالمؤنث.ولالمحايد

.Sing.I Plur. I Sing. I Plur. I Sing. I Plur

5 tidy+ة5ةلا"ئه.Nom

35.حلئ!لل!لل!لل!لل!لل!

.،ءوللاه+7cobs+لاكايعة+!!

!Geول.+هئة+فئ!ول+لآ5+فقلا+ئأه+فقلا

Da،.+فب!+هة5+7م!20+فب!+"ةع
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الأولىالمجموعةأسماء-ا

First Declension Nouns

وتنتهي،مذكرهوبعضهامؤنثةأسماءمعظمهاالأولىالمجموعةأسماء

تندهىكما،مؤنثةكأنلاإذاا"-اأو7-اابحرفالمفردالرفعحالةفى

التيوالأسماء.مذكرهكأنتإذا21"-اأو751-االلاحقبالمورفلم

فىكما،ءلاص!كا!"+صلاةIكلمةملولعرب71-ابحرفتنتهي

الاتى:الجدول

.Plurالجمع.Singالمفرد

*ثه.،+"كاهحءول-يغh+"!كاس!صلأول-"؟
لر.الةحا

ححاهله؟.لئ!+مكاهس!دلأول-لأفلما+هكاهس!دلأول-"،

المنادى

؟حأ،لهول.لأول+"كاهحيلأول-لأولي5+مكا!س!يلأول-يه5

النصب

!Geول.لآع+مكاهس!ءلا-لآ5فئ!ول"+كا!س!ءول-فقلا

المضاف

للهإ

Da.،لالآ-ءلهس!كا!م+هته-ءولص!كاه"+5؟ته5

المابل
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الداللة:الكلمات7ءولس!كاه"!كلمهمدلويعرب

لأي!لاي!"؟ص!سسلام

لآلأ7ارض

لأ7+"لأيةمحبه

لأصلأ؟ح7صلاة

يلألأة"ن7حربة

لألأللما!حياه

لأيم"هـص!يمراس

يأتي:ماالكلماتهذهفيهاجاع!التىالليتورجلةنصوصومن

5يبم.ET7106TYCاقفو5 RPOCYEUX+غ

nht!ي!"؟ئ!.7للكلالسائم
7ي!+"لأ"لاهكالأأ"لاه+كاا"*ومحبة -Kai!لاي!"ش

فت!لم!لاv"+س!لم!ولللما+لأ"+،ولفتمالم!لأعنا(مسلر)يسو

س!هـكاس!ولس!"ه+لأس!.يلاقه؟ئ!جميعكممع

بسلا!.إمضوا

س!هـكاهغلاءكاه"+"غ+ول!لأ+يسيم"هء5اجلمنا

...لسلا!

س!هـكاه!ولص!كا!م+"س!+لةلأ+25"هس!صةص!+اجلمنثملوا

الكاملالسائم
"ئ!لأيمول5،!"1يةلايه7+ع......لمحبهاو

عهء"س!"ئ!وللأ7...لح...الصدائمهـحمة
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الحقفبسلام.

.لأرضا.ثمار.

عات.زرو..

.الأرض

السماء000

...هـالارض

الأرضصقدم

لغيرالمغارة

إليه،المقترب

الاثنينخلق

السماءواحدأ،

وال!رض.

رؤوسكماحنوا

.للرب

حربة.ضعوا

عليهمنعم

،لحياة

الحياةهبأإ

لعالم

كا+فت!ط!حولص!وللأ"ئ!لايبم،

+...لأقق+"سه،لأفقلآ+علآلأ.ع

...++كاهـأفئ!مه5لم!لل!لالآ+5لآلاع.

ة...ول"ملأه84!"،لاy...لآ

"ط!!الا!لأ!+وله؟"صلألأ+كا

فبما+لبأ+سأكا!"+صة،؟ص!لأس!كاهم+

+هلة5ةلة5"كاأ+،عص!50ش!"لا،

.vyf v+لإ،"!ovpavov8+لا

+ف5ع"دلأ"هـس!وللافقلم!لة

فب!+،ولمسالبما،""ولسه+ح.

"ئ!لح+يمل!+"ء"ولف!أ"يلألأة7لا

.?-EMOEvtiF

،لل!،لاء"؟"!له!حول50.

لل!ة"هلم!لةس!ول50+فب!،كاةله!لب!

لايم+.لالألل!لح
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"كا!"كا"ءكلمةمنللعرباص!-ابحرفتنتهيالتيالاسماءأمأ

الآتي:الجدولفيكما،كنيسه

.Plurالجمع.Singالمفرد

Nom."س!،،صلأكالأ،-ط!"غول،ولكالأسة-"صا

الر.حالة

0،35لئ!غ،صلأ،كالأ!-"لئأص!،،كالأصلأ"-"!

حألة

المنادى

Acc.لا+7v"!أ!غول"-5ةعيه5"-"كالأصة،،غ

حاله

النصب

!Gen.لآ25"-؟كالأصة،،غولفق-صاكالأ"ول،غلافق

المضاف

إليه

Da.،لايإ-،كالأصلأ،،غع"ش!F-50"-سأكالأيلأكا،

القابل

تنلهىالليالأولىالمجموعةكلماتجميعولول!ص!7"هةكلمةمللولعرب

الآتيه:الكلماتفيكما،"(،ءامحروفاحدسمبقه)س!-ابحرف

تقدمة،ذبيحة

لةلاسكندرا

معصيه،،خطلة

حص

الخلاص

""كالاهـلأ

AXEtavbpEiaلأا

bctapc، aلأ

"صة"7+للأكالأ
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،حقل،بلد،قرية

اقليم

لتناولا،كةلشرا

هبه،يةهد

لقلبا

الحكمة

لنمفاعة

مريم

أنطاكلة

،قلصدا،الحق

لحقلقةا

جيل

ضلع،وسط،جنلا

لوم

جوف،بطن

مرض،ضعف

ملكوث،مملكة

تدبير،سلطان،

مهمه،،عمل،هاراد

خطة،،مسؤلية

من)التناول،شركة

المقدسة(الأسرار

-35-

ءلأ"ملق

لألا"ه،لل!لأ"صأ

لأة"?لل!

i"،""ة

كاغهـههس!

لأ+مكاس!لمء"

لأMaم؟"

لأ'wo'vAء!"

يمصلأية"!ءهـ7

!يلألاحفم!

لأصلأ+ءولمف

لألألماغس!م

لأحم"8"،5

هـكاهـةغلاء"صا

لأ"س!صلأساكا!لم

5!ياةلالم!5"؟
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حروفأحديسبقهلاالمفردالرفعحالةفيا"-احرفكانإذاأما

فينهايتهفإن"!ح+"ء+،"ولساه+كاس!!،"لحكا!:منلا،1،حأم

كما،2"-اا؟-منبدلأ،75-ا-ايتصبحوالقابلإليهالمضافحالتي

"غة!لكلمةالداليالإعرابفي

لمفرداSing.لجمعاا!ول03

Nom.لأةةغ-صهئه"!غة-"

الر.حالة

0Vocلقةلحة-"فلأكا!لح؟"-

المنادىحالة

.ح،ولوللأ+ول"-!ةةف+5سه-لحةة5

النصبحالة

!Geول.لآ+2ةة!-27+فئألأ6هلح-فقلأ

إليهالمضاف

Da.،+يةة-لحلا5!"+ة-غةط!صا2

القابل

المنتهيةالكلماتفيهاجاعتالتيالليتورجدةنصوصومن

يأتي:مأالمفردالرفعحالةفياص!-ابحرف

أجلمنصلوا

والذين!بيحتنا

صدموها.

اجلمنصلوا

القرابينهذه

المقدسة

الكريمة

وضحايانا

هـكاهلحلةءكاهم+ح+لة"علآ+"!كالاهـلحع

لالم!فقول+"هـكاهس!ملاة7لل!ول.

ءهـكاه!قس!كا!"++لة"س!+لأفقلأوللاللأسة

سا7لم!دةللأولةلقملل!ول+ه+لةللأول؟!،

حماهـهفقوللأولفقول،صه"+مهـكاهس!م+لأةللماول.
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هـالذين
ها.!دمو

س!"ح50ئ!"70ول27،هـول"هة!لأكاس!س!لل!5.السحمهـحمة

بيحةا

ةة"!"ول+مسأ......للأبالمجد

س!هـكاهلحلاس!كاه"+مء+لةلأ+75ه5"هلأأجلمنصلوا

البيعةهذه

ولغ،كالأصلأ"لهع+"+ول،5يمله!+لد!وللمقدسةا

كالأولح"كالاس!س!لل!لا7"فقلأ..عاتناجتمااو

حكا!م+هـكاهلحلةح+لة"غاجلمنصلوا
،/القمامصه

لالل!+TlyougEmovا!قسوسو

،"؟+مكاص!لم+ولس!"لل!لا،"؟ة"!،ةلاللماول-الشماو

Kai.لة+5!صاله!5لالل!لاس!++"نبلإيبوديأقواو

لألل!+دهلم!لأ"+كنيسةطغمات

ز،5+تاهءهلآ+5.5"،كا!"ول،ء.الله

؟همء+لا"+لاءلم!لث!ع؟حلممالأح+ول"+5باجمعنانسرع

الكنيسةالى
ولء؟سالأية.؟؟كالا!لأ!،س!.المقدسة

حهـكاهلحلاس!كا!"+ءح+ولز،5+ري!ح"ح"ءم"2اجلمنصلوا
،-/-ء1كهنتناهـئيس

طا7لل!ول"+ص!+!ةلم"لم---ا]mamma"،(...)انباالبابا

+"+م!ههءملاه"،،كة?+ء"كاسا،+هلاهلركوبطرنجابا

A?"لحول"ة"صأح5ورئيس E'لآ+5"س!*لأ"+هصلأةحلل!لح

-،/،-المدينةاساقفة
،"+لألل!ههةههـمغلالل!لم!7لالل!

العظمى
،كاهـا+غ+ه.لألد!-الاسكندر

أساقفتنا

لأرثوذكسيين.ا
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صه+"،8+ش!AXEكاحةر،5!حهمول،؟!هوللألم!ياحمتك

ف+"،ف+5ع"،+ه"لم!يه.لافقلم!7ليدب

س!هـكاه!لاس!كاهء+مس!+لا5of"صأ"7+لل!كاأجلمنا

العالم-06
7هئة!،كاله!هلا،؟ئه7+2+سلأةس!للأ2لألم!للألا..-.

هدهمدسلا

+"+لا27،،ص!5+كاهققول+ة"حلل!ول،لمدناسائر

Kaiفقv"ص!،لاللماكالأولصةص!ولالكور xcop

لم!هلاكاه7+"سالرال!ول.ائرالجز
.ةلأديرا

!"،"+"،ةس!لحسهلم!حولهلحة"!7+ول.قبليلذ

/-.خلاجل
لم!7ص!+ح"م7+للأكالا""كاهـا"،م،هـلل!7لاسه005-.أ
ص.بلجسدر

،"ص!كالآهـلل!؟لهول،س!!+لح5"سةلأ!ةوالدةالقديسة

هـ،ة+هص!ولهسأ"،هـ"+"ءكةغولهولصالدألاله

Mapiaq..مريمالبتولية

8+لا6vvavapXovAbyov,""د!*ول.اسبح

سا"،ولول،لأ+"لم!ولح8+ولس!ك!هـ"صه+ولهلأش!ألمؤمنلن

ءس!+Oس!+ولغ"مم!ول"؟"7+لل!كاي،لافقله!لأ.للآالمساوي

كةلم!ولولvكا!لم!لل!س!،ولiwy'cot,"صه،سلأزافى
وللرو

"كل!كالأ!لا،كاهلد!لم!لأس!...،القدس

المولود

ءالعذرا

لخلاصنا

"لأحده"لح،لهسا+مكاس!لمس!سة"؟5لآ+عاتبصلو

،//ذاتوشفاعات

ع"؟لإ"لا"للأهغهةلاس!مس!+للألاه+لا"مءسة"اس
كد

س!+"حولصلأهلأ7لم!س!ول057الممجد

+كاح!ة8ةلا27لالم!فقلا5هرالطا
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صه،كاهس!+ه"هـمس!ولهولMapiaS,كةلمبارا
الدائمهسيدلنا

مريم.البتوليه

"صه،لا"،!لئأول"ه،"،لا"ش!ملل!ةقةه+فدندركة
لاموهبة،

وله"لأ"،50+س!لم!ولس!لا+7"س!"+ءلم!ا!وردسالروج

لاللما+لاله+لمالا.لأفقظتك!

بم.

يالكالمجد

المجدهـب

أك.

لقيامتكالمجد

المسيح،ألها

لملك،المجد

المجد

يالتدبيرك،

البشرمحب

.وحدك

السماء

لارضهـأ

منكلملوءتان

مجدك

.المقدس

انصتوابحكمة

الله.

اقفين

،ستقامة،

لننص!

أطنهجب

.المقدس

a colةة!كاه55،ملة"،حكا!غ

ط!!كا!قي+سةكاه+كاهول،ولهكااس!

،س!+كاسا"*

.Govةة"غ7+لمكاه!"س!هله

.Gov!5ة!"+87ة،هول"ئ!هي

,otXdcvOpcwmEحvولة

ملأ"+7عةلأ"لاه85!"!الألآلأ

لآ+5!ةلأ5"كايهولةة7!ع

ص!كالأهـ5؟،5س!هنة+م!كاءلل!لم!س!ول،

كا؟،هـه.هـمةهصأ.صة،oكالةلل!لم!حول

د!هئة"لأ!ةهولس!لالأ"لة"س!سة.وله
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ول"لد!ولفتماله!ولف+ع5"،ة"4،.قلوبكمارفعوا

،"لا+هفة+ولص!وللم!"+هـه5ءهلاءحول7ءهلااللابسو
/الرو

+لاه"++م"سايلأملاه،+لاول"كلأه"،ع.سطمأوير

يركبطر
أنطاكية.

؟!ه،س!+ولللأ+ول7ولفقفقهـ"ه5الذينوجميع

بكلمةعلموأ
ة"!سه"لح+لألل!ولالحق

+8لا"yovلأ+45هـ7"س!"55..!اسنقامه

+ة"لم!فةس!لا+لأ+4دلأيةهـ57""-3.الحقهـوح

yEved...جيل...من v!8+سة...فس!ولحلأ5ع؟ئ

...جدلإلى

س!ة+فةحص!2"لأ+لأ+ء+يههلا"!...إلىاتعألو

...ةالمائد

سأح2ا!+لالاف"لاءيلأ+"دلألإةيمولجنبكفي

هـسا+س!ء+لاس!ع.حربةوضعوا

\،-:كما

+كاثلماءح5yap"لاللماأ"+هش!5لم!لا"عع-ثلا:وونأن

ص!LtUVEV,لأس!!بن+؟،!ة"ه،قةه+ه+7!لحولبطنفيأيام

.الحوت

هصالأ*عةه"ولصلأكا!"!لحالقوقدوس

،،أظهرالذي

هلاح؟هس!لايمهـكامةنجالضعف

'5ول50.عظمأهو LOX5+نص!صلأءملاه7يم+

غ+صا!س!صالح!هلم!س!لأ50.لقوةا

كالألألم!+ي!!!،ولهلم!ء"ول،،.ريااذكرني

كا!يلأصاكاإمأءهول.-.(لجئتااذأ
ملكوتك
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ولعرب،72-(51"-بفتنتهيالمذكرةالأولىالمجموعهأسماءأما

الأتي:الجدولفيسب75+ه+كاس!ةكلمةملر7-ااعالمنتهلةالأسماء

لمفرداSing.لجمعاأ!ول03

ca-+ي!ةةكام!+ة+-27ة؟ةكاس!+ةm.No

الرفعحالة

0،35لق"-+5+كاس!ةلق؟"-+ة+كاس!ة

حالة

المنادى

،ءول.8+لاة+كاس!-+ةيملا+هق2ة+كام!-+ةده5

حألة

النصب

!Geول.+هئةةكاس!+ة+-هول+فقولةكاس!+ه+-فقلأ

لمضافا

ليهإ

Da،.+ققماةكاص!+5+-7+هة5ةكاس!+ة+-لهسا2

لقابلا

مأ75-اباالمنتهيةالمذكرهالأولىالمجموعةأسماءاعرابفيونلاحظ

يأتى:

المؤنثة.الأداةعنالمذكرةالتعريفأداةتخللفأ-

فيالاسكرأبحالاتجميعفىوالمؤنثةالمذكرةالأسماءنهأيأتتتشابه2-

المفرد.فيوالقابلالنصبحالتىو،الجمع

الرفع.حالةعنالمنادىحالةنهايةلختلف3-

'Icoavaمنبدلألأ"لد!أ"7المنادىفييكونلافلد!أ"7لحأسم4-
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دنتهيالتيالأولىالمجموعةكلما!جميع75+ة+كا!ةكلمةمدلويعرب

الآتيه:الكلماتفيكما75-ابا

ه75+ه+كاس!ةسيدرب،

لأ+كالإصلأة5لص

ةول*لل!إ"،72يوحنا

7+لل!"+"+كاهعجندى

0صلأ"صام+"+7لحأباءرئبس،بطريرك

هـه"وله7+7،لحنبي

ه7+سام!لححاكم،قاضي

7+كاها"س!لألأ"لأص!ةعأنجيلي،مبشر

لم!ه7++هم"ه7+؟4انمطر

ة72+ه!هلل!!الحياةمعطى

نصوصفيجاءفمد21"-ابالمنتهحةالأولىالمجموعةأسماءأما

،يونانوهيعلمأسماءأربعهالليلورجية

.يهوذأ5"ةقه،)،اباسبار"لم"ملم5!هلم،لوقاكه،ولهولع

الآتي:الجدولفيكما5Aouicdمللتعربالأسماءوهذه
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.Singالمفرد

ولهول!فع

لقولهول،طه

8+ولول"!ولهول

7فةههول!ه!ول

فئأ+!ه،لاهول

.Nom

خ!الر

.Voc

المنادىحالة

.Accد

النصبحألة

.Ge!n!

إليهالمضاف

.Dat

القابل

مأيأتي:المذكرةالأولىالمجموعةاسماءفيهاجاءالتيالنصوصومن

س!هـكاهلحولءكاهء+مغ+ولر95+اجلمنأ

؟-كهنتنائيس
صلأ"!ةء"ءملد!لحلم!ي!لألد!بابا(...)انبالبابا

له+"+!ةلمسهلما---اصه+س!+"ئه،بطريرك

!ه!لأه!ه"ه+"+كالأ"،"ءموله+ه،كا!+ح.اساقفةرئيس

"يه،لاه++ولههـه+"لم!ولحمولهالرواللابس

ويرس
س!ءلأول55لاكير

+لاه+"+"ده"دلأهول'Avttoxiac.0نطاكية

س!س!مول!،لاهكالألأهصلألأء،غفةه+"+"،"باركرب

هـ---منالفصل
,Mapxov،ول"،ولالمقدسلانجيل Ao"صهول،ولهسا+

دهلل!أ"ول7]!ةل!ساولهد!لألأ"لأءيلأ"ولهمنأو)متى.
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منأوكس

مناوقا
حنا(
النبيالقدس!

المعمدانالسابق

5يوحنا.الشهيد

القديس

رئيساستفانوس

وأولالشمامسة

الشهدأء.

القديسلنرسلوال

الممجدين

الانبلاء...

يابهوذا)6(

الناموسمخالف

اللصبارباس

،أطلقوهالمسجون

الدلا.والسيد

هـ...في،صلبوه

حربة،وضعوا

ثمنل

سمروك

...خشبة

لونانمكث!ما

...أيامتلاثة

لحقيقهقا

الجنده

ا...للما

+ة."له!كاثل!لالأفلأسة

ملىكبمابحسبالم!سالانجيلفصل،باركربلا

لوحنالوقا،،)مرقس

..."،سأ+ئأه"لأصألاهء+لاه+لأهـه،؟ئ!

+مهةمةلم!لاهكاهـا++"لم7هئةلم!يهللأ+مم5

"Icodvvo،سه،،لائةه+لاه"لأسة

س!+هـحسهولهول

ئةه+"؟ة"ء"سةلاهلاةول"،صة

!صه،عه"لا+ء"له!ه+لل!م+لأفئ!+لاللما؟لاكه

لاللأصلأه+كا!+يةلاغلاللأغةة

هـهء+فئأ+7ول،صه""،سلأصلأ"!أسأ،لل!لأ...

'Ioi&ag[16ة+"ميهلا5لم!50

لم"ء"لم!كالا+لأة،س!+"،""+5لا

لم+ش!صلأكالاavمم!+لةلاة،+لاه،،+"لأ

Kaiة+كاص!لا++ة"+كاس!"لةكاثل!لأسه،

"ص!5لأ+vسلأ+س!"وليهولسلأصلألأه7!ا

هـ؟+س!+!اغس!5س!،5لئما5،+كا!"ع

سلألاغلب!+مكاه7سةكاثئأسهلأ،....

coupس!"yap"لاللماأيه2+م؟ش!4

لم!(غ"5غلم!س!لاساس!لا...

7+كاس!لأكالل!+!ا7صة"،،لأه

لالأغ"كاثلأ"+كالا+هفق+ط!؟...
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+فأهصلأهـ""هـكالاههـكاسالإس!50+لاس!8+لة...أنبعد

9-أإوالحجر

لل!+ول"أهولةصهللماهول،"،+"+كااه+لقلل!!-و..!يهودا

"ولهـلدما+!اهكا!ول8+*"ءملاهكاهـاه+ولهـجسدحراسة

كالد!لم!سه،!ةدأ7+كاس!ع+مي!"!ل!-203"!ابوهرالطا

،لجنودا

،"+فأه+"+م8لح7لمماذف!7ز،07انالمطرابيناو

لم!وله+،"ه+ه"+7صةلمس!لمولسأة(20]()فالنانبا

س!لمكاهـأللماة"ه!ماهلل!ة."+ةليكاهتفوا

-الحلاهه!وا
ص!لحه!يبم+voGءكاهه+كاه!أية,5+كاا"ثرحالقجد)قائلين(

لقيامتكأ
المسيح!
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الثانيةالمجموعةأسماء-2

Second Declension Nouns

اللغةفيالمسلخدمةأجناسالثلاثةعلىالنانيةالمجموعةأسماءتحلوى

حالةفيتنتهيالليفالأسماءوالمحايد.،والمؤنث،المذكر:وهياللونانلة

منهاوالبعض،مذكرةأسماءمعظمهاا!ه-االلاحقبالمورفلمالمفردالرفع

بالمورفيمالمفردالرفعحألةفيلنتهيالليالأسماءأما.مؤنثأسمأء

محايد.جنسهاءأسمافكلهأا-وله!اللاحى

كلمة:اعراببالحه-املرالثتهيةالثانلةالمجموعةأسماءوتعرب

التالي:النحوعلىلرب20"ول!أ

.Plur

"5-"ءلة،صأة

لئ!ك!لةم-؟ه"

+هلة5،"ول؟-هول2

فق+لا"لاكلاصة-لل!ل!

+؟ة5ولولم؟-5!5

!

vpt- ocولة

لئ!ح-صا"لةول

xvpt- ov+ولة

-xvptiلا o5+ئة

لب!-،"لا،فف!+

mNoه!.

ح!الر

35.ح

المنأدىحالة

.ءحطهـ

النصبحالة

ك!حول.

إليهالمضاف

!!01

القابل

المنلهدةالثانيةالمجموعةأسماءجميععه"ول!ملرويعرب

ولكنالنهاياتنفسلهايكونالمؤنثهالاسماءانملاحظةمع50-ابا

ياتى:مأالأسماءهذهومنمؤننةتعريفأداهتاخذ

للهام!2حول20"7سويرو

-46-
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لأة"5لحالكلمة

+مكاس!لم+ولش!"هع،ثنالكا

يةلأ"!كالم!50"كةبر

يسقكر

صةةس!هـ"ة2خأ

!ةلألاء"50سائك

سةصلأملألاف0"ح5ئيست
المائئكة

ل!لالم!20لحن،ردللة

كا+"لامة2لصل!با

+ة+20،مكان

مو

هـص!+20قبر

Adcلعازر (apoq

صةهـ"20حجر

"ألاهةسةص!50ا!ودى

لم!"لأ50،يحكيم

سى،.

كاول20ةيراز

20،ة+هس!هـالإلهالدة

هـ"ولحول20ءالعذرا

ك!+"هـءلا5لحسطفانوسا

&pxtئيس dxovoc&
لشمامسة

'Avidcvoqأنبانوس

يفى"صة5"لحس--

!هول500"الرب،

ة4"صلأمعهولةيمكاا+س!ئيس
لأساقفةا

عه+ه!كاا+غه،الاسقف

ه،صه20+مةالثمر"

5ة+حلةة(المطر

50+لل!"هـلا!ةة(الانسان

!

الخوفيف

!

،الشماس،

لخادما

الشعب

السماء

الرسول،

!

47-

،لم!كاق!20

ئه""ءولف"للأ+50

للأ"صلآلم!58

ةهـلم5ع

سة"هـهـ"ول!20

50!"ص!ول؟

ة5ة؟3

5ة+كاحا"حلاة

ةلأه"ساة20

ةص!صلأة5

5ةلا"ء؟هة

5ةلم!كاه+كا!ةة

50"كاي!كاه+سةة

ة50+ة"7

ةلم!ةم+20
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عدة

70ل!هولط!ءول50،لقمص،onoة"!!اه50عد

لمدبرالشماس

ة،أكالألاه5ع،"!لا"+50لموتا

والمؤنثةالمذكرهالثاندةالمجموعةاسماءفيهاجأءالتيإنصوصاومن

مايأتي:

"+ءكا!لم!لل!حولهفقس!اأفةهس!5بخوفأأنصلو

له!ف+حةهـولهلمط.)لله(للهأ

س!+فةءة5"ئ!لالأ+،لأصهلحس!+"ء+المائدإلىلوأ

الئ!رك

8+ولولةءهفةهلأه"؟ح!لأس!.الملائكة

وللةكالالأية80"4ع

ح"لة!صلأغ.ولهكاحارحمرب

لم!ةovoysv'لح85"3؟ئه!لحهلأةولالوحيدالابنيها
-/!/.اوكلمهلجنس

لاه+لاهس!ه50+"لاصههـ!ةلالل!صلأ"+لادمو!لا!ذى

"صه،لاص!لم!"لحءة"+"،20ف"ةمنكبلالذيلأزلي

ول،+ول"8"7+لل!كالاصهءح+حلم!لأأنخلاصناأجل

الددصصمن
،"كا!هـلل!"صهول،ص!لآ+25"سالأسةاا!هلالهاال!

Oeotibxoo،س!"!ةس!+؟ءهـمسهولوله.مريمالبتولية

سهول5"هع.

cvavOpconf,5الاطالمسيجأيها Sac+لل!++ص!م

ع"حهـللأءلا"+كاس!+كالأ"*7عآأنبدونلذي ةءه!ه+"ولدههـلب!+يه!"هـ،ع،وصلبانسانر
!!-/المولما.داسلموت

س!،5"كا!7،س!لحولللأ7+لح4"؟لأديهكأء.!زاللاهو.
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8ء+سه50ةكارلأولهة"غرأحوإه!20،المقدسالثالوثأحد

الابمعالممجد
قبما7م+"+5"،قبما+لب!هلأولالقدسوالروح

!ا+ءوللم!+س!؟،aكائقلاهلألم!يه5.خلصنا

ي!لأ200ة5حة05ة،"7لم!صه5

!ةهـولمه+لل!،لحلأ5"لاهلأس!"+7هرص3++عع.الذيالفهقدوس
انسا.صارأجلنا

5"،5"لا"س!لم!ه.5ةح)أويتغيرأنبدون

500صلأكالأ،"ولةلح،ايزلاهوو(يتحول bلإية

لاله.أ

لاس!ة؟هس!لاش!هـكا!ة

87+؟"ص!صلأس!ولهلآ+85لاصلأكالأ50الذالقويقدوس

+س!هةس!""!لم!س!لاهلح.بالضعفاظهر

سالأ"50"هـصة50+"ول!،ئ!هـلل!مولصه+كا.الفوةمنأعظمهو
2لموتلاالذى!دوس

"ساة،4"لم!لا85+ولةفأدممول"+كاه!منصلبالذي

Odcvatiov+لألم!هءلاسا"،"س!كاس!"،لأوصبر،أجلنا

(!،والصليبموت
،5"!"ءةللماع؟"،لأص!لل!+كاهـا"هـ.د

وصارجسدهلمحي
لاهلأحص!وللح"!لةءم5"س!ه+"لافهـية،عيزاللاهوومددأ

س!سالأكا*داء+،ع"غلأهكالأعلم!لا.475غيرمائد1.أزلى

المقدالثألوتأيها

ارحمنا.

لاحله!لل!كا!فب!+لب!؟ءلا،لل!لحةةولص!5لأنهللربصلنسبح

/-دمجد،لمحدبالمجد
"لاةح5ةغ+كاهat,طةولس!هـصةلل!لا11 لىصعد

مم!؟5+قهلحoلأ"ولهلة5..."...ا!لسموا

ءهـكا!لحولحكا!"+"ع+نز95+اجلمنصلوا
،-الباباكهنتنائيس

2بابأ)...(انبا t IWVللأ?Cp%LEp?

"+"+كةلم-ا"لماورئيسلىبطريرك
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المدينةاسادفة

الاسكندريهالعظمى

أساقفتنا

الأرثوذكسيلن.

انباألاسقفابينأ

)فلان(

أساقفلنا

الأرنوذكسيين

المشكوربن.

علمواالذينوجميع

الحى!كلمة

الاساقفة0باستقامة

الأرثوذكسيين

والقسوس

والشمامسة

لاكللروساث

لاءهؤو.العلمانيينو

هـجميع

آمين.ألارثوذكسيين

اجلمنعملوا

الهواءالصالح
.الأرضهـتمار

أجلمنصلوا

الصالحهالأمطار

سز"!اسه+يه+

5?ف!"+"ول"ئ!،لا

5+ة،كالأ+ح"كلأ"!ةول

لآ+"ة+5"لأءلم!5لل!س!5

2+فقلا Kaiول)صلأم!"لحول"ةس!"ه

هـمةهلحةةللماوللأله!فقولولة،كاا+س!!للأ.

؟ئه،cou+"!م8لحلألم!فقوله+ئة

،كالأ+س!.للأه+ةطةلم"لما"ةولهلحا

"ئه،هـءةه!غةلالل!لألم!فئماول

5v+!ة،كا!+ص!!لل+

س!ءلاصهم7+كا!"ساللأول،

"،سةولللأ+لأف+7فئأولهـمةفق5

"ةساةلألل!+!أس!غ8+ولولهلأةصةلآ+5

ع""م!هـ7"كاوللل!!ةةههـ"ة

IFmaic6noov

+مكاس!لم+ولغملل!ول"ة!اةول!الل!

ولذ7،"مقئ!ول"،"نهشا،ققولسه،"

+هللما+قول"،صةده+لأ7للأولههـ"ةةةللأغول

سةلم!يغلا.

ولفقهـسهلإدةولفقيةش!وللل!م"ئهول

لافئ!icapicلافئ!لآ+5لآلا2.

كاهملةحهـكاهلحس!+لة+"عفقول

هـص!لافقوللأ+س!فقول،؟ئه7فقلا
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لألل!لما؟"ه+كا.الأرضزروعات،

لآث!5لأيخ5.

هـكا!!ولءكا!"ء5مغ+!لأ+5نجاهأجلمنصلوا

كا5"يا"7+لل!ية"هـوللألل!وللق.أبوالدوالنأس

!"،7+،لالأفق.

ءهـكاهـه!ولحكا!م+2+؟مأجلمنصلوا

7رهلم!كا!،وهذالمحمالمخالص 2 uo+لل!كاحلأ++
المدينة.

!"،لآ+2لل!س!!لأكا!75.5+لأ"+

?2EvOXtov+8+كاهلم!ول"هـول)البناء(النجأررأى

!ءلألا87+لاس!لل!ءكيه!حلأ3،لعحي!الودلمواو الميددألاعطم

لم!yixrtov!ةس!+"ءموللالل!7الانسأنالرب

رأ50؟هلةس!+&v8pwicoqحبلاألضأ(أى)ر
،/.بدووعرسسمائيأ

Kvooopovح+هلامصهلا"هلا!جلا

vavSpoqلألأله!"5؟لأ،8ئهية"

لألم!ءلل!ءسأ5ةغءللماههلأه

ة35ع،هس!ة45صة7!"وللآه

+حهـكا!لحولحكا!مغ+وللأ+2أجلمنصلوا
-1-العالمخلاص

7a+لد!boc"سام2لاهلم!كا!،5"،72+وسأئرهذهومدينتنأ

لل!ء"ه+5ولللمالم!72،7+ق"+"،الكوروالمدن

+لدماكاهول+"هحلل!ول،،"ئهءلل!5فقول"!،.ةلأديراوائرالجزو

كالألاللألا،ص!!الم!هلاكاه7+م؟لل!لأ.

كا،"7+لل!ةلل!ولهم!لاس!20رإ(+!ي!لم!كا!،للعا!.الحياةهبأا

22أ:لو
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+قول!لأللماول.

فةه+!ههـ"هـكاسالأس!مهـكا204+ول8+نالحجرختمأن

لافق+15"لالد!،"ةول؟ص!!اليهوداسطة.
حرأتمت

؟+دهم+كا!ألل!+لقالطاهرك

ل!للأ+ولةكا!"ولهـ8+*"ء!+وله!،الجنوداسطة.
-//-الثااللومفي-

كالاهكا،ص!لمالل!75+كا!لاسةمءلم!7"+20هبأواالمخلصأيها

aw'ciip,لحه!أس!له!لةه"للماةلب!+لب!لم!كا!،وولذللعالمالحلأه

لالأ7للألح7.لأده!ة5+لاه+السموأقواتن.

/--وأيااليكهتفوأ

"لم!"ولولة؟حلحلالل!+،ولثلألا"لأهالمجد)قائلين(الحياة

س!ةلم؟هكالالل!!هلل!.س!+هة،المسيحأيهامتك-

ة"غة!بن+!ةول+كايهكاي!س!كاا،ر95لمجدا،لملكلمجد

محبلا،بيرك

،س!+كاا"*.وحدكالبشر

.Gov"ةة"لح7+لمكاهصلأصاس!للإ

.Govةة"غ7+صاة،لاه5!؟سا

,otXdvOpcoirsحvلم!ة

لل!+لئأدةيلم!!ئ!كا!فت!+مس!أجل1ايلولمسبئين

لم!"85لب!+ة"ول"ه.داود!صر

هـف+كا+7س!لم!"+حكا!ولهلمفةهءه,.اللهبخوفا!و

+"ول،"،ص!فف!ءهحلم!7ف!.ولهلم.بخوفللهاسجدوا

(plce'bXbyiaov,،س!فأه+،باركربيا
الانجيل-منالفصل
"+"،[،وله"هـ+"ول)أومتىمنالمقدس

،وله،"!ه"،ولهولv,منأومرقسكن

أ"دهلل!ول17وله!لأدة!ه"ءلألأ"لاك!يوحنا(مناو!وكا
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+8لةلال!لاولكالل!"لم!.

متىكتبمابحسبالمقدسالانجللفصل،باركربلا

يوحنالوقا،،مرقس

7+ص!لإكالأفةه+فةهس!ه"س!!الآباللهمحبة

الوحيدالابننعمة

م+سه+5،لحوإلهناهـبنا

'Movoسمومخلصنا( y8vovSلأ"ءهع+هفةKai-

فةه"3ول،80وله4ةسا"،هفةهس!صوشرالمسيح

Kai!50"لآ+لل!لأءل!!ق!فةهكالأأ8الروهبةثمو
فلتكنالقدس

،لاه+كالأ"*!س!،ي!5،"!لالل!لاه،"،.ء!مكم

!يةلل!"س!ف+هكائةلاصاهلا!لاحلة"لم!+5ع

سةم!7لم!+حده+طه+!ألل!لأله!لأفقلا.

"لم!ققكاdytov"لم!؟"ص!!لاه؟لم!سا+ودممقدسجسد

صلأمةول؟هـ87لافةهكالأأ،Xptفأه+كاليسوحقيقيكريم
الهنا.ابنالمسيح

ئأه+ئأهما3ئةه+هئةهس!لأله!نق.ول

75ح+ص!"يقلأ*ه!،علآباهوواحد
هوواحد.القدوس
؟حcه50،853"لأ"واحد.القدوسالابن

لاغص!له!فةءلا+لاههلأ*لألم!!ةv.القدسالروحهو

لأهصةلةح8+7عق،عهصاةس!ه8عالربهبأرك.أملن

سأء2لاه+5،2"ولفئ!سأئهلم!!ة7.لا.امينالابدالىالاد

32س!ة50؟لأ"ول"+لأ+ل!+p,الآبهوواحد

5؟ء0لا!ه+لحه؟ل!83عوأحد.القداسةالكلي
الكلىالابنهو
س!لا8+!ا"+سهلاصاهلأ+لاحفة"لم!يةله!7لأ.هواحدو.اسةالقد

الكليالروح

امين.القداسه
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ءهفأهعةلم!كاهالأيهلا+7ح50+"!ل!ولالرراألددلمبم!يحمل! "ي!سالأس!ص!+"ه5لإولهه!ع،..سآ..ا

لأه"لاس!Kvptoq,7+85يسوالربك

قةهكالأأعثر82+كالأه"3عااب!

لاهسالا".لالألم!!ة

3!ء*ح5مغ،35!ةه53.عةءه.النهابنلالك

ع"م+لأغ،ة"لاهلم!5"ولهله!!صه،ولس!واحد"فيلوث.

،!ةسه؟"7ه"لأ+"+؟"ول0ه853"الوثفياحدالأ
لرووبنوب

س!،5+""لا"هول+ولللأحلم!"،!.القدس

"لحهة؟م+ص!+؟"،لبما"3"!ه،وألابنللآبالمجد

لب!سالاسه+ولما+لهلم!ولح.القدسخالرو

"ولول"كاثققب!+فب!"3،ةصاول"هداود"لابنهوشعنأ

""+vقب!+فئأهك!ول"هth..داودلابنأيضأ

bةهيه،ه!5علشماسا(ل)دقو

ع-اجلمنا "+كاهحهـكاهلحلةس!+لة"لالل!+

لأ7لم!لاهيمولوللل!صا"،"+كاس!vwP+وللم4القسوسوالقمامصة
الشمامسهو
xalةه"3ة!لل!ول،"!نينقويألإيبوداو

وللل!ولة،"؟ةه+لأطغماتوسبع
،\/-.اللهكنيسه

"++ءلالل!+"لم!لأ"+لاه+

هحهئة+لآ2غ!!"كالأ،"لح.

دلأ"ة5.لشعبا()يقول

!ح+قةس!+س!+ولح5"ه،55"-.يأأتعالو

)أ-لنسجدالشعوب
ول!كا!"كالأوللاءلم!لل!لاهكالأ.المسيح!ئيسو
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.فف!+كالأء*

'voxpc6vavv6,Ab"+"ولالمؤجمطنحننسبح yov+8!ل

ونسجد

س!،5،"+"لم!لاءلا+78!ا،ح.للآبالمسأوي

هـء"+غولولهووللرليهلأزا

+حهـصلأء"+طع!"كا7+لد!"همول7لمماذئ!لا!منلمولودا،لقدسا

/\،لخلاصناءالعذرا

كالأولله!وللاسة،لاءلم!لل!،صاه+كاا+"!يصعدأنسرلأنه

كا!وللا،كا!م+لم!لد!،!اص!يا+؟بالجسدالصليبعلى

7ءكالأولةةن،الموتويحلمل

-،-..بقياالموتىولقيم

،"،"كايةولهـ"ص!لأ!اس!ولحلب!+ا!دة

6tiavp،فئ!

،"،لاه+"لاكا!،!"لا!حلم!ه+لةسة"،

سا"سآس!لإغلاه+5،لح"د!للماءلاهـء+!اس!7+

لاغلبماغةةكا!ه+كاهـولدة.ئةه+لأ"ح

لا!+هـ4ح!الأكاحهولولهالبتولتلدأليوم
//تقدالجوهر،الفانق

+هول"+لأكا!همههول"؟"+،"+لغيرالمغارةلأرضا

8"7!اهه،إلدهالمقترب an+؟"،لأ!لأ

فق+للأ+؟كا!م+سة،"حلأدهكا!م+عاهالرمعالملائكة
"!/والمجو،يمجدون

"هدلأس!لألأد!"+ءلم!لم!!ه+لاس!!لل!.الكوكبمع

ةهلحه"لاههكائة؟،لأيهلم!55ةغسائرونلطريقا

6'ال!أ!أنامنلأنه ?t poSصةJ LEta

ة501ROP061al,،سأة"لم!7لحولدالدهورقبلالذي

yapغلأولس!ولهـ77"+!؟ةلاهأصغلرصبيأ

56كاس!.ع 8"+ 'a tthvcov،لاحلاه

لم!ية7،لالم!!ة7،لمألم!!ة7،لما،آمينآمينآملن
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8+!ة+"!كههـول،نبشرربيابموتك

//المقدسةوبقيامتك

Oألىوصعودك tEVكاوله،،ءه"وللألأ"+ل!،ح"سلأ

؟ئه،ولق+ولهكاهـا"لأسهلا؟كاه+كاهلا!ةااتالسمو

؟"ول7+لا7"لأدهكالا؟/لار95ول-غ5!ه+.نسبحكنعترف

هول"لأهه!لأهكا"هلم!هلم!فةهلاهس!وليأربنشكركنبارك

يأإليكونتئضرع
كاس!سا"ولهلم!ولكاهـاحس!"لاحلأهلم!لاه!ح.إلهنا

cotحلاء"كالأ+هئةلم!س!لأ،"لةء

،"ساةس!5لم!هـس!كاه5لاة5ص!758لم!قل!لا

Kaiفآه+لاه"لألةه!!-3+س!oفآه+اسلفانوسوالقديس
الشمامسةهـئيس

يةيلأ"""صاة،ةولهول"،ساءأالشه!أولو

+"للما+5له!سه"+لام20،

وله،م"ولقةه+وله!لألهوله!لأة+كاه+يةمرقسالقديس

؟"!فأه+كااصةس!لإلا"لةءالانجدليالرسول
الاساهـئيس

ية"!لأ"ح+!كا!كا+5ول،"؟سل!"5+ول"5ع،،سنونيأأ،لشهيدا

000000سميليو .Avtdvov,MtXiou'

س!هـكاهلحولحكاهم+"س!+لة+لأفقولحفبما+الذينأجلمنصلوا

--1منالبلاطص
+"+!اكاثل!ةهـ"ءلل!ول++كا!لل!لا،،سهسا..ء0001لاا

لموملي!حوه

ههـم5ةهلحللأ!ا،"،5"++لألاللأ+فقلاذكسيينثولارأ

كا7+"م+هس!لاللماة..لاجناداهـسائر

لم!صه+ح+ولفت!*س!مولهSip.8+ول؟!!هولالتسبيحنرسل

صة+"لاس!+ط!لم!هس!لا.الشاروبيم

لألم!لبما؟حلم!7ة،غفةه+7ولههـدهصنلعازرأقاممنصا

لأس!"؟حلح.لاه"!يهول.القبر
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بالمورفلمتنتهىالتىفهيالثانيةالمجموعةفيالمحايدةألاسماءأما

(Eiكلمةمثلوثعرب-اov)اللاحق ayytktovالجدولفيكما/نجلير

الدالي:

.Sing.I Plur

Nom.8++كهلأد!لالأس!غصلأسا-"

xyyW- ovحالةس!؟!

-t a"!لقس!لةسهلألأشov-فل!له!"لالألاش!"؟.Voc

حالة

لمنادىا

ولحح.8+د!لألأ"لأغصلأ8-هول6فد!لألإ"لأش!صلأ!-"

حالة

لنصبا

Geول.+هئةد!"لألألأء8"-لاه+فئ!لاد!لأ"لالأء"!ة-لل!ول

المضاف

إليه

Dat.+فئأص!لأ"لألأس!صة!-لب!+"ة5د!لةسهلألأء؟ئلأ-5!5

لقابلا

انجيل

دير

هبةمو،عطية،هدية
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لم!لأه7+كاه!"سألاه

لقةهملا
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جيش

،()فلوسمال،فضة

منعملةقطعة

الفضة

الأقرانلون،

الجمجمه.

،خشب،شجرة

عود.عصا،صلب،

قبر

عمل

كهف،ةمغار

أرض،قطعةحقل،

،موضم.مكان

كالالم!+قمساهلا

+كاهس!++ةم!ةهول

!ةلاءغ"لأه

Kpaviov

?uko"ول

لم!ول7له!"ش!لاه

علأءهول

لأ+كاصلأ"؟هول

للماء"؟5ول

المحالدةالمذكرةالثانيةالمجموعهأسماءفيهأجاءالتىالنصوصومن

مأيأتي:

حهـكا!!لاس!كا!"+"2+ولزلأه+وله"لأ!ةأجلمنصلوا

وله،صلأءلألأ"لأل!.المقدسالإنجيل

هـ"+كا+7ص!لم!ةهـ"+س!ولهلمه،فةهس!تابخوفاو

-/الإنجيل!سماع
يةKOكالا"لد!ولص!وله+"لأولوله.المقدس

وللأ"لألأس!دلأ،هول.

"+م*م!كاكاء+ءأ+در6اول*ههـء+ههـغالمقدسالانجدلبدء

ايه+"!MatOaiصةov,Mapxov,من)أوملىكن
لوقامنأومرقس
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كه،وله"للما)"،ولدهول7ول1يوحنأ(منأو

الانجيل/منالفصل

&E..لمقدسا ocyycXiouلايصالاه

،""ح+لافأه+"وللأهـللماهلح"+صه،مستحقيننكونصكي

--/-الانجيل!سماع
5لرنجانتوسلالمقدس ' toilلمما7سه،لح75+لد!حكاهه"،!ة

E&+8لا.لهناإ ayyEXiou, Kvptovلأ"سا5ول

كا!أةس!،لافئ!لم!لأ،"،+س!له!ل!لأكاللأس!،ولس!باستقامة!لنقف

،//بحكمهننصت،
؟"هـهكا.ههـم."هكالاه،صةلم!لل!ولس!.المقدسصلانجيل

ئةه+لاه"لإده.لاه؟ذحلألأ"لأح

،"؟+فةهلم!هول7+كايه""لاهأهذنأودلر

لألمافئ!لا+ه+لةهول

ءهـكاهـهلحولءكام"+مع+ر9لآ+5أجلمنصلوأ

-9-العالمخلاص
bor+لد!كا7""5لاهلم!كا!!"ص!ك!يم+5وسائرهذهومدلنتنأ

لد!س!صلأه+2لالل!ط!لأ7+ول"+،لحسة"،والكورالمدن

كاهه+فقV+"ه!الدماح،"،!ءلدمامققول.هلأدلراوائرلجزاو

صه،"لاكالألل!لا"صألم!هلاكاههp+7،للمالا،

كاهلحولحكاه"+8O"غ+لة+ولفقوللل!"لأسههذاجلمنصلوا

//9المقدالقرابين

YWVوضحأياناالكريمة Kai+اللأ"لل!ةوله!V+"لل!داول

لأفئ!"كالاهـلم!لألأفق"،.قذموهاالذلنو

+م!هـكاس!م+لأةلل!لا

!ي7"؟ءلألا7+"لأدةفأهكالأأ)يسوومحبةسلام

ثروله+كااملم!،هـس!!انقلم!لةس!7"!لأكال!لاأرتو،معكمابمسيح

هلليلويا.-.:

حهـكاهلحلاحكا!":*?ء"غ+لةلآ+5اجلمنا

2"لحيةلل!س!لا71!ة"+ءط!5وللل!+لأ"صلأ!ةباستحقا!اللناول
المقد-الأسرأر.
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؟"،سأول"+وله+حوللل!فئ!+ولرأرال!"لاولربياالسمائيه

صا"7+كالالم!،وللل!!س!ساملةغصة.لاهكالأغ.الرحم

س!هـكاهلحلاس!كا!م+"ش!+لألافق+!اس!tiفف!الذيناجلمنأ

--1منالبلاط
"+"ية+لل!"ةحهـ"لل!ول+للأ+كاهاول،"،..ء1..0لاا

لموملي!حوه

هـمةهةلحةلالل!،"،سا"++وللل!لا+فق!ألارثوذكسيينا

+كا+"ه+هعة.لالل!.لاجنأداسائر

'Ioo&aq[16ةitapdcvo!oqمخالفبا(6)يهوذا

الناموس

لب!؟"وللا"!ةهـصهء+ص!875+كاهـاء*ولابعتلفضة

+سةه5"لاهأ"ةلا5"ه"*+!اهلم!ساه2-مخاد

لأهةش!"+"لاه"ه"غ+""لمةط!ص!ول55مخابفوماأ،لناموسا
أخدوافقدإلناموس

8+ول8+كاام*لب!"ول"+كارولوسمروالمسيح

كاهم+ول"كاثلما"7س!وللبما+Kpavtلب!.الصليبعلى

!3+06.الاقرانلونموضع

مخالفيا6()يهوذا

2161"ةلاهأ"ةول!كام"+55!اعالناموس
اللصبارباس
""لململمولد8+وللاه+8"،"+"!،أطلقوالمسجون

+صةغلا"كالاسلأكاه!لا"ول،tovولpلأ+هلا.الدياالسلدو

"،صا!+كاس!7+هلالا"كاثلأ"لا"+كاس!،هـ...في"صلبوه

ئ!؟؟+يمول+صةح"وليهول"صلألأةqvومثل،بةحراوضعو
سمروكلص

س!+لأءهـ"+غ5"ئ!،لقلحلا+كالإ"لح،خشبة

لب!يلألا!كاه"+7،ول"كاثل!قيهـغولء،7!غصفبرفيووضعوك

وللم!لل!،س!لم!7ة،س!7فةهولههـ"+منلعازرأقاممن
لدبر.

5.Adc? apovس!لاس!لة"طه
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س!+"ص!لأه"لاء"+ولده+ف+"لأ"س!قةه+يأالرب"ركوا

ءللأ!أر56،الربأعمال!ميع

!ي+هلاءهـمكاحءط!7دأهالبتولتللىليوم

//تقدالجوهر،لفائق

78ول؟كا!همح+ولov"؟"+،5+لغلرالمغأرهلأرض

سة"،7يئ!لأ،إليهلمقترب

+!وله؟"يلأ،+كافب!+!ل!+؟كا!م+سةالرعاهمعلملائكه

+م!كاصهلأس!!،*لألأء"5"!اء+فلمجوساو،!مجدون
الكوكبصع

+هلم!!س!لالل!لأهة"ه!،"كائةهلاه"ط!لأ؟هسائرونلطريق

ةغال!أجلنامنلأنه

ولدالدهورقبللذي
ف+س!لم!عه!غ+كاهـة،"كالاه"ه+؟هةةصغيرأمحمبيأ

ة"لألم!دهلحyapلأس!س!هـلألالا7"+ه5،ة

veov,86"+لاللألالقه"س!ه.50
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الثالثةالمجموعةأسماء3-

Third Declension Nouns

علىتحتوىأنهاكماالنهاياتبتعددالثالثةالمجموعهأسماءتتميز

المحايد(،المؤنث)المذكر،اليونانيهاللغةلأسماءالمختلفةأجناسالثلاث

حالةمنعليهالحصوليتمالمختلفةالاعرابحالاتفيالمستخدموالجذع

الرفعحالةمعإليهالمضافحألةمعرفةالمهممنولذلك،إليهالمضاف

إليهتندمىالذىالجنسحسبالمجموعةهذهأسمأءتقسيمويمكنالمفرد،

لتالي:النحوعلى

كرةالمذءلأسماا:لأأو

حالهفيتنلهيالتيالأسماءالثالنهالمجموعةفىالمذكرهالاسماءمن

الأسماءهذهومنولس!-ا51أو4ا"7-االلاح!بألمورفيمالمفردالرفع

التالي:الجدولفيكماولعربصلا"+ا7)م:كلمة

1.Plurلجمع.Singالمفرد

m.Noه!ةp+"+7"ة-ءع+"+ح2

الر.حالة

-p ES+"+0،35لئأ"س!+كا!لئ!ع

المنادىحاله

-p ac!هنلح+"+س+-p a!ح.8+لا+"+سAc

النصبحالة

!Geول.+هئة"+"+-ة2+فقل!+"+4"-لل!لا

اليهالمضاف

Da.،فبأ+مة-"+"+صآه+5"كاه-"+"+

القابل

مثل:"7-ا)اللاحقبألمورفعتنلهىالليالمذكرةغيرالنأدرةالكلماتبعضيوجد4

!ء.8+للماةل!5أم،لألم!ء777
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المفردالرفعحالةفىينتهيألاسمهذاظحظالسابقالجدولومن

وحالات،الجمعالرفححالةفيا-مس!+"+االجذعويستخدم"17با

-5+"+اوالجذع،الجمعإليهوالمضافوالجمعالمفردوالنصبالمنادى

كلمهمعويتشابه،والجمعالمفردالقابلالمفردإليهالمضافحالاتفيا

الجدولفىكماام-ابالمفردالفاعلفىتنتهىالتيالكلما!املأ+صه+ا

الاتي:

مخلصنجمكلعلىالقأدرماء

شئ

.!*07+للماكاء7+كا!ةلل!+!ه"،5+لا"+85+"للماةلة

لأه!كالل!77كاه7++سهلا07ول"55+ط!ل!"ة+5ء

ولثا.ح"لآ+لل!كاكاه7"ع!مه+كا!وله+لاسه+صه+"ةلة

ث!!20ءلآ+لد!كا50"ء+كاهه"ه+طه"!اه+لاص!+205+ط!ةل!

!013كالآ+للما"ء+كاهع"م+"،5+لا"+،"ه

Nom.كالل!7لآ?5كاه4c"س!لح5+!ا"+،+!مههععل!"ة+ص!

.Plur

7ءه.كاء"لآ+لل!2+كاةءس!س!لح++لاط!كلاه"+صه"هس!5ل!"+"ة

.Plur

.س!حولع"ءلآ+لل!كاسهءع+كا!ة425"ه+صه!،5+ول"+ص!+طهةل!

.Plur

!Gen.ولللأ"7+لل!كالالل!"س!+كاهلأثئ!"ة+سهم،5+لا"+لالل!+فةلا

.Plur

Dat.كالآ+لل!كا!"+كاههلحpatطه++لاهولكا!copalل!"ةc!ول

.Plur
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بالمورفيمالمنتهلةالثألثةالمجموعةأسماءفيهاجاءالتىالنصوصومن

مايألي:(07-1اللاحق

لاهكالأغ"س!ده"لأ2ةس!ه85اللآبالنهياأرحمنا

ه"7+"+ةلل!+يه"وله+لا"+5أيهاالكلبط.
المقدسالثالوث

Havayiaف"+5أرحمنا.

"س!ولهكالأش!يهلم!لأ.ع

65ءه،+"+لإ"508الأبهوأحد
القدوس

؟س!5ة"+50؟لافول،"لا+"+لآباهوأحد
القداسة.الكلى

ف"م+2ولص!؟ة"ولهلم!سة"،2"ولهلم!ولغواحد"فيلوت.

+"يهة"،ةHar،"،"ئهb"83ع"ثلوا!يحلىاوأ
لروولإبنولاب

،"\+8!ةل!!هول+ولس!فةلم!"،.سالقد

"!هةلأء+"+س!صم5لبما؟3؟ئ!!والابنلابالمجد

لبما؟لاية+ولس!سا+"لة.القدسحالرو

75ءلد!وللأ+52"؟لاولكالأ"+هة!ع،المقدسالنالوثأحد

01معإلآالممجد

كالاولةه"غةلح!س!ول50فب!+1"+"+"،ا!قدسحا!رو

ففأ7لب!؟لأدةلا+سا+"لممالةحلاهكائقكار

OKه،!W

8!لاهء"*ول"!ولكا،لاهلأةول""+"ول..-المؤنحن..

نسجد

-Kai+!س!لة+"ول!،8+ولء،.ب!ثي!اوا

"هـمغولهولوللروليةلأزا

ءهـسلأع!ول"7"ءكايلاييو؟"7+لل!لألم!فئ!ول،.القدس
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صمل!لم!ل!كالألالل!لم!حول،++كالأ!ه،

سه،؟+!مكالألالا،كاللمالم!ءلأ.

لأ7+"لأ!ةفةه+فةهءهKaiالاباللهمحبه

لحة"+"الوحيدالابنثنعمه
وإلهنابنا

سا"وللأصلأده5"مقةه+لاهوللاهقةهلاحعيسومخلصنا(

كي8فةه!"ولولهةع!"،5س!فةهوشركةالمسدح

"سه،50"!+لل!ء7لمماذقول'Illaovالروهبةمو؟
فلتكنالقدس

،لاه+كاسا"*س!"،07،"!أللأ!اساسا"،.!حكم

لألل!ةطهءمفةه+لاه"لا!هه+"له!لةءلا+لح

7؟س!ف+ص!ط!لألل!+لا"+.لافقلم!لة

،"فأه+82"+"+ولذقلممالاز،5+انباالمطرانابلناث

لم!وله+"ذه+هم+7!ةلمص!لمول"ةأ510()فالن

ش!+لأه"ولpلد!ءكالأله!ساه،؟!،5ردأدأجلومن

\-/أبائناونياحة

لل!ص!كالا"+"ول!ة2؟"،لالل!+ولللأسالاسهأيضأ.القديسين

4+"+مثل!وللالم!لأفق.

حكا!"+حهـكا!لحر9"ع+ر9اجلمنصلوا

ولقق+"لأ!ة!ولفقلل!"عية57"،الصأالهوأبم
.الارضوتمار

لأفق+لاقق+م"وللآ+5.2!زلأ

حهـكا!لحولحكا!"+غ+رp9أجلمنصلوا

لأ7وله"+ش!لم!لم!ولكايسهلاسةلدماس!كاهلملحألانهارمياهصعود

هأ.اركمقد

!أنق+؟ئ!"+ه+لالل!.لاللأ+يهةلأ

"س!لاهكا!ح5!هلم!لا0هح82!"لا+لل!كا!اباار!حمنا

يخلم!فقول.
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لناايا(3)حمناار

لكل.اضابطلابأ

يونانمكثكمالأنه

بطنفيأيامثلاثة

هكذأالحو!
ثلاثةمكثمخلصنا

ماتأنوبعدأيام

القبرختموا

مكثسيدناهكذاإ

معأيامتلاثه
نابعدالأموأت

القبر(ختموأ

AXEكا51/13ov!هلم!لأةةءه5 T

.ltav'toxpthwpةp+"+ةلأ

كاثق+ء"yap"أللماولسه2+""ش!2

لألم!غ"ملحس!لم!لا"حس!ول،غلا+قي

،هصلأ!؟هئةه+وله+لأ،ع+لاهلل!ع

ول،ئهةا!كا!+لل!ملألم!فقول+م"ئ!2

لم!لأ"غعلم!غولساص!،ولص!ف+ءله!8+

"لأهـص!+صأ"ول+افقوللأهـء+7+لأهولفقولأ

toy+هـص!5ولهـكاس!سهملأكالأيهول+05

لاه+هـكالاههـ،صلأهـكالألأ"مح50+ول8+لةاللهولحجربعااشطه

لل!7ول15"للما"ةول،ول"،-حرالى!ت

!الل!+لل!سا+صه"+كاالطأهرثسدك

8،الجنودبواسطة * +v6c'vaxp!0"صةول+لأهكا!لالل
-//الثالثاليومفىفمت

كاكالاهللأ"لم!،ولول7+كاس!75"+لما0"ح5،لمخلصاأيها

كالأ+لل!،"

لحة+لةهلا!+كاس!ةلحهس!ه!يم+لل!كا!اهوهذأ

،-كلسخلصنا،ورب
Kai Kvpt. og7!لالل!لم

جسد.
!كاه7كايلهمكا!!.

لأهـم"ولكاحهلاش!لم!7وله"-83+ولالبلوتلداللوم

تقد/الجوهر،الفائق
+طحه"كا!همول++ولهح"هلغيرةالمغارلأرضا

،"7لألأ!+"لأ+كاوله!فئما+،إليهالمقترب
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+!ةلب!+!كا!م+م،"س!لأفكاه"ءلألألأ"هعاهالرمعالملائكة
/لمجوسوا،ون

لم!"+س!لم!"5+لاس!لألل!5!غ5صلأoyoval,.الكوكب

لأدهلم!80ةس!لم!*+س!5004+كا!ةمعسائرونالطردق

(ملر:ولص!-51اللاحقبالمورفلمالمنتهيةالأسماءأما

عظحم./ل!هق/ل!،كنههكالىئببسصلأ""س!"س!لة5،!ةصلأمهءغملدماع

هق.ىسا،س!محولع،"،س!مللماح2

P(XCtkF--L),لد!س!"!كا!لم5:منلفثعرب qالتالي:الخدولفيكما.طك

Sing.لمفردا!ولأ1003

5لمكاهسا""ش!لح Opt-لمكاه"ذس!لة).Nom

الر.حألة

Voc.فل!ئةء"!كاهلملق5"ش!صلأ"كاهلم

المنادىحالة

Acc.8ولصة"كاهلم"-غلةه5صة،كاهلمسةس!لح

النصبحالة

!Gen.ئةه+للما-ء"كاهلم5ولفقصلأهكاهـلم-غوللل!

إليهالمضاف

Da.أفبما"سأكالمس!تجلحلؤه+(!كا!ئأحصة"كاهلم

القابل)لأ

الأسماء:هذهفيهاجاعتالآديةوالنصوص

س!هـكاه!قحكا!"6"2+لأفةه+اجلمنا

لأ،-كهنتنأئيس
يلأ""ءصاللأع75لم!لل!ول(...)انباالبابا

"+س!+!ةلم!هلم---أأ"+"+-KOCtوبطرلركبا

اساقفةرئيس
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+!ه؟ولهصلاKatiا!صالمدينة
لاسكندريةا

!ةءم"5+ه،كالأ+س!ول7+لحاساقفتنا

لم!لأحسه"+ه"ةحللأ5"ول"س!"!!أ"ةس!"؟ع.ثوذكسيينلأرا

؟"!ألافئ!+لالل!لحةةههـ"ةلافئألمالأ

غ+كالأك!+ةللأول.

ءهـكاهلحلاحكا!""غ+لأأجلمنأ

محلىكنا
"صاهـoءلاللأ+كاهـامولفت!لم!لايلأ"كاهلم.!اللأس!-..

\Iapaلملكشعنا x'+فلالأصهكاثئأ؟ء"كاهلمفةه

لا"سلأ"صاءدةهكاههلمفةه+كاأ)X"م7ايضأو،إسرإئيل
ائدل.اسر

فيالمنتهدهالأسماءالثالثةالمجموعهفىأيضأالمذكرةالاسمأءومن

بالمورفيمالمفردإللهالمضافوفيول-ا2اللاح!ابالمورفيمالمفردالفاعل

فى:كما210"ول-(اللاحق

هدشا،شهبدلم!!ه!+لا5،ط!!هp+ول"5ع.

للاو!ل!ن!هيدا+"لد!+5لم!*"+ول5،ولءلد!+5"لم!ء+ول"50
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التالي:النحوعلىوتعرب

51

م"ط!"ة7-مولس!2

لئأله!يهم+لا"-س!5

+5لة!له!ص!"+لا"-سه5

فق7لالم!"م+لةp-لل!لا

+"ة5له!فم+ولكاى"(لا)

.Singالمفرد

+"لم!ول5

فل!لم!فم+لا5

'p tup- a8لالم!ده+

+ئأهط!له"+"ول-50

فبأ6لم!ف+"ولم-"

.Nom

خ!الر

.Voc

المنادىحالة

طهـحح.

النصبحألة

.Ge!n!

إليهالمضاف

0Dat

القابل

المؤنثةءلأسماا:ثانيأ

حألةفيلنتهيالتيالأسماءالثالثةالمجموعةفيالمؤننهالأسماءمن

ئنلهىإليهالمضافحالةوفي)ع؟-(اللاحقبالمورفيمالمفردالرفع

كمأمدشةلأصةكا!5:مثلالكلما!هذهاعلدأس!-اولعرباللاحىبالمورفلم

التالى:الجدولفي
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لجمعاأعول03

at+سلأة-س!"5

فل!+صلأة-ح20

ص!+5+سلأة-ح"5

فق+لأ+"ةص!-قئ!ول

5 nod, l6--+هته

.Singلمفردا

لأ+ةسلأسا-5

فل!+ة"؟

لأ+لا+ة"؟لا

لآ+5صلأة+-حلل!2

Rod,-el+ي

No.كللأ

اخؤلر
.Voc

المنادىحالة

.ح،ول

النصبحالة

!Ge.ول

المضاف

إليه

.Dat

القابل

بعضويوجدطويا؟الأوليكونعندماحلىيتغيرلاالنبرةمكانأنونلاحظ

50+-امثلااللاحقبالمورفيمالمفردإليهالمضاففيتنتهيالتيالكلمات

الاتية:الكلماتع"ة+منلويعرب،نعمة!5؟"4ءااعه+!م"ء

كاولر6ح"؟كار9ء2،تقابل،لقاء،عجلماا

تجمع

صلأ"لاءلم!ة+هصأسةعالعظيمةالمدينة

سة"لالمكاهه،5،تفاعار،صعود

مصعد،

كاول"لالح"لحعجلماا،ساقد

س!"لاكاس!"5،شكر،تسبيح

!ةول+كاهكاه"5!يامة

7صعود tWiS"ةلاف!
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!ه"كالألم!"5,،حةار،قادر،منو

لنوما

صة!أط!س!+كالة5"ا!ر

لم!س!7"+/لاسا2،مشاركة،تناول

قبول،ستلاما

،"+"لاول!؟لح،لهوذ،عخشو
ير،لخد،سبات

غلبوبة،لهوذ

لة،همكاهسا2،نصاتأ،عسلماأ

ستجابةا

لاولةسهط!58,/،عجوبةأ،مقاتل،ةقو

معجزة

بالمورفيمالمنلهيةالثالنةالمجموعةأسماءفيهاجاءالتيالنصوصومن

مأيأتي:أ-االحاللاحى

كاه"ءهـكاهلحلاس!"غ+لةز95+اجلمنا
،-الباباكهنتنائيس

"ءهص!مص!للمالح7لم!للمالأبابا(...)اذبا

ص!+""!لمصةا---ا"+سه+"،ورئيسبطريرك

ء""ه+صهوله"!المدينةاساقفة

وله+ة!كالأ+?ءالاسكندر-العظمى
أساقفتنا

لأ2لم!س!"لأية+هةيلأءللأ5.كسيينثوذلأرا

ول!"ص!"!ولةمس!"!ا5"،!+فقلأ

?opOo65لألم!فقلأس!+كاا،+ةلألل!. wv

لملم"اة؟ش!لا150،ولمههول+هفةالسيد()فلانانبا

المدينه-أساقفةئيس
وله+ه،كالأ+ح""75+-الاسكندرالعظمى

لم!"لأص!+ه"ةص!للأعأسالمحفتنا
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ع"س!مةلا"!ءصة""ئه،opOoلالنألحةةالأرثوذكسيين
-،/-ومن.المشكورين

درالدمالم!7كالأ+س!ول+هوللد!+لد!ولاقدينالرأجل

ءلأ!سه7+كا!مم!لل!،ولوآبائناونياحتهم

،"لة+حم،ه؟لم!كامءلد!لح"،؟لقديسينا

لحللأءكالة"+ط!لاكا"سه،+لأفقلاللأ"لأول

+"+س!ملالل!.لافئألم!لأ

س!هـكاهغلاس!كا!م+لأمغوللأ+لح"لحلأكاحهذهاجلمنصلوا

//\-المقدسةالبيعة

س!!كالأ"!"؟لح"+7+وللحKai+لل!ول.عاتنااجتماو

لالاكاحءكالأس!8لاللألألم!فقلا.

ءهـكا!!ولحكا!"+"ع+؟أجلمنصلوا

لآ+وله"+س!لم!لم!لاكاي"وليةعلل!س!كاههلمالأنهارمياهصعود
ها.كمقدار

لأقق+لألل!؟لم!ص!+ه+.لأللأ+صهةلأ

ءهـكاهـ!لةحكا!ء+2+ولماجلمنصلوا

لأ+7+لل!كاح!عفةه+ولهد(كا!!وهذالعالمخلاص
المدلنة.

سه،55!+"ة+لل!س!75+لا"+.لح

حهـكا!لحولءكا!م+ء+!ملأ+لحأجلمنصلوا
-/\-العالمخلاص

""7+لدأكالاه+علاهله!كاهك!75Kati+وسائرهذهمدينتنا"

يلأة+س!لل!5لألم!لافق7+ول"+لح،5"،الكوروالمدن

+كاهفئ!ول+"هس!لد!ول،"،!.ةلأديراوائرهـالجز

لل!"مفئأ!ا"ول!

لاكالألل!لا،5!لم!هكالأ7+م"لل!لا.

"ه"ح+ولصلأ"لم!ثل!ول!3لح؟ء7ل!لالحء+ول*+الىباجمعنافسرع

/أ/،!المقدالكنيسة

ولس!للإ!لأسه!إساكالأ"!!س!5؟س!داي!+نوجدلكيفلقداس

لأسالح"لألا"لا؟لأ+5لأ+لأ"2ية"ه؟!اإمضو.لهكلستحقين
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س!لةمهـس!ققلم!س!لا،.بسالم

"هلةس!هـكاس!س!غVئ!.يبملالأ"8

ح"ء50م"ء7ول75ذبيحةالسلامحمةا

كالا""ئ!ولكاس!س!لق.5.النسبيح

االم!،لالم!!ةv,7لم!!ةv,7آملن،آمينآمين

هـ/7نبشر،ربيابموتك
ول8لاه+"لأ"-المقدوبقيامتك

Gov،ح"لة،لألأ"+"،"ه"غولس!الىوصعودك

"ص!v3+7"لأ!ةavولهكادةول"كاه+كاهولنعترفالسموات

!9/!نباركنسبحكلك.
صه،7+لاليا"7"لا!ةلاهكالاداربنشكرك

500هS"هكاياإليكونتتضرع obpavoI+!ولم

ئملم!5سةهلأهلالم!س!لأ.لهناإ

كاس!ئهلاصاهط!ئةكاهـاح2"لأس!هلأهله!ئةس!لا

كا5،ص!صلأ؟"مكاا+هئةلم!س!ول!لة"س!

"!ه،لاهكاههـس!لم!ةس!ةةحه85لافئ!لم!7

ءهـكا!لحولءكا!م+هغ+وللأ+2لح!!ةلحاجلمنصلوا
/!باستحقاقالتناول

7"+س!لم!لد!س!ليا2+داس!?صةوللد!5"!-المقدالأسرارمن

؟ول"+وله+ءوللل!وللل!+ولللأسالأدةربياالسمائية

لم!u.وللل!ه"7+كا"لة!ح"غ.لأهكالأغ.الرحم

لم!فت!+كاولس!فق"،2لممافئ!+كارول-3لنقفجلدأ.فلتقف
لنقف-.

س!"يلألألمفئألحلدأ+كارلم!ص!داس!+وللأس!لد!لح،لنقف.تصالط

لاحط!فق+كالاس!7"ئ!،يلابخوفلنقف.م6

كا7لم!فقلاس!"+س!لم!كا!ولهلمز95ءه.وخشوعورعدهالله

؟ئه،"+ةلم!لاه؟ئه!الةلا"+"،!س!لل!5

Kai+لأعمقةه+؟"لالأ!لل!هلح"+"!مستحقيننكون
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الانجبل!سماع
.المقدس

لم!"2،+لآ5دة"،هكاهحلل!5+5ئة

لأسةهلاس!لة"لألأص!"سأهله،
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المحايدهءلأسماا:ثالثأ

حألةفيتنتهيالتيالأسماءالثالثةالمجموعهفيالمؤنثةالأسماءمن

،20-اوله-21أو،"له!-ا210+"لم!-اللاحقبالمورفيمالمفردالرفع

س!لم!قآس!لا+:مثللم!-الهباالمفردلرفححألةفىالمنتهيةالكلماتوثعرب

التالي:الجدولفيكماروح

.Plur

سه+لا+ح+"لم!لةسه

لقلأ+س!"+ط!له!لة

+ف+لأح+"لم!لةط!

فق+لأ+لاس!لالماف+لل!لأ

+!هع+لاس!له!لةكاهلا!

خف

+ة+س!ول"لم!ئة

"له!ئةءلا+قلأ

+8+لاحفةلم!له

+هئة+لاحلةلما"+5لح

14AXtl!فب!++لاس

-75-

.Nom

خ!الر

.Voc

المنادىحالة

طلحح.

النصبحالة

.ول!ث!

إليهالمضاف

.!أث!!

القابل
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لمأ+.5"لم!تةمثلئعربالاتيهالكلماتو

)لتعبيرعنقبلة

ألاحترامأوالتحية

الودا!ل!او

مكانة،،نظام،رتبه

لرتيب،،درجة

عه.مجمو

جسد

قبر

هـساصلألألم!"

،"لم!لأيه+

"لم!قئأكا

"لم!؟"

ول؟"لم!5

لم!لآلأ"ط!،

المكلمات:هذهفيهاجاع!التاليةوالنصوص

حكلروو

لملآبالمجد

حJوالروالابن

الآن.القدس

وألىاوانوكل

الاهرلن.دهر

هليلودأ..امين

حقأخلص!

Jروحك.مع

لأبالمجد

UOYئ!"لم!لةءلا+فب!+لأصه،8

ةة3"ص!،سأ"+"+"لحقب!صاKaiلب!"لا"

,tلا+س!لة!"+"،"ئه!ائأول،"ئهدةء

،"دةمم!سا5+هلة5ئ!سا"لأفق5

لافئأ+لالل!لالئأصائه

'A.لالألم!7"دة."شأناه!لأ

كاهـللأس!"!.!ةلألم!ول،"ئه

5.Govففأ+!ا+ص!"لم!لة!ئ

!ه"غ"+7م""،!ببأ"3،ط!كاألأهلب!
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والروخوالابن

.القدس

حقأ.خلصت

روحك.مع

بخوفنثصت
الله.

الابمعالممجد

القدسوالروح

خلصنا.

نحننسبح
المؤمنين

للكلمةونسجد

للآبالمساوي

الأزليةفي

،القدسوللروح

وموهبةوشركة

القدسالروح

معفلتكن
جميعكم.

روحك.ومع

القدسات

مباركللقديسين

لسوعالرب

النهابنالمسيح

الروحوقدوس

آمين.القدس

الابهوواحد

اسة.القدالكلى

لابناهوواحد

Lita!VEVH.

7"ئه،فب!+ول+!أ+"لم!لاص! v!كاسأءهـلل!.5!ةلم

كالم!.وله"+ص!ةهـلمولههس!نةه

+مصلأكاقلل!لم!س!لا

كاوللاة5غسه!أة!س!لأ5لح+فبما"++"عأ

"ئه،+قب!!ةلأ؟لبما+ول"لم!لاء؟+،

لأهكائقكاس!لم!ق.5

8+كاهـأ"لاولء"لاهولول!اهلأة،"ء+"+

Kai+ولس!لة!،"+"8+ول،غط!+هـملاش!وله

هـءس!+غ"+ول"ئ!"7+للأكايلا"صةلألم!فقول،

al،,يةلالالم!لاكالأللأله!س!لا،+كالأ+"ة

+ه!كا،ولولكالألل!لم!س!لا،

"ئه،لأ،5لأهلل!،ئا"،5ئهلأةلل!"ص!س!

ئةه+وله،لأيةول+،20+"لم!لةم!7؟5ف+ءلم!

*++ولوللل!.لأفئمالم!لأ

"س!،ف+ءلم!tovول+voG+"لم!لةس!.85

+ف"سالأ"سةه+5ساه"لأ!ة،2

س!لاصلألأه7+58!ءلة؟50،

هكالأأ)لةلححلا8+كالأملح3ههلحهلآهس!

كالا"كاهلم!8لح+لاس!لة"له!+5ع

لأهسالأ*.لالألم!طة

5؟ءةصالإ!لأ"+50،"،+"+

2؟س!ةltavaytoc،84؟3
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أسه.لقداالكلى

هوحداو

الكليالروخ

.امينالقداسة

الابهووأحد

واحد.القدوس

الابنهو

واحد.القدوس

الروحهو

آمينالقدس

الحق،روح

الليلويا.آمين

بعضكمقبلوأ

بقبلةبعضأ

مقدسة.

اجلمنصلوا

القمامصة

والقسوس

والشماصمصء

والإيبودياقونين

طغمأتوسبع

الله.كنيسة

مقدسجسد

كريمودم
ليسوعحقلقي

ابنالمسيح
الهنا.

خلمأنبعد

بوأسطةالحجر

وتمتاللهود

.vلائأء"لم!طةلم!ق+ov"ولغ+ة+"وللأف

,cUatiiip &yloSسةح,qn'?v

؟س!32سأة2*لأه!لح،

!أغول+"لم!ئةس!لأ*08لألأع!يةول.

لآ+"لم!ئأس!لا+8+75"صةهـ،5"؟س!

لأ،له!سةقي"سه.""ناه"7

كاه!كاهـةهـكاهح"سةلأصةولهولع

س!وللأيلأههـلم!"+ص!صةسألالبما

هـكاه!لةءكا!م+ص!+لأغم

قت!+vلألأللأهلم!ش!لالل!لأ

5ئه،+ءكاس!لم+ولغ"لل!لا-Kaiة"سا،ولةللماول

"!ه،وللل!!اة"ط!"ةه+لةف++غray+دهلم!

لالل!نةه+هلةهس!لآ+لح"كالأ"،!أس!.ع

كافقلم!"*لا"5ولKaiسا"لم!""ئ!لم!ههول

طةهـ7"لاساةvكالأأ،ئةه!ر"+كاياهئة

نةه+نةه+نةه؟3هس!نةهقلألم!لأ.ول

+هئةهـ؟ئلأهـكالاهمدهلأهـكااغ5+وللح8+؟

قت!+لا"أهولةسه؟لل!ول،،"كاسؤ+م"+هلق+لل!ول
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جسدكحراسة
بوأسطةالطأهر

الجنود،

الالهودمجسد

اللذانالوحيد

منهما،تناولنا

فلنشكره.

مقدسجسد

كريمودم
للسوعحقيقي

أبنالمسدح
الهنا.

الذكطمبارك

بأسمويأتياتى

.الرب

اللآتيمبأرك

.الرببأسم

باسموايضأ

.الرب

منقامالمسيح

،الأمواتبين

داسبالموت

والذينالمولا،

أنعمالقبورفي

بالحياةعليهم

هـل!"!كاولة+للمالأ8+*مء"لا+كالاةهئة

كافق"له!،

كالئ!"له!5+ع،"!لأ""له!+50

5 voyEvouq!لم

س!ههنةلم!س!+سه"لمةلأ7س!5"لأفبأ+

.EV!ءلأحص!!كاكالأ+للمالم

Cigtov'"كاص!لم!فقلأ*ه!ول5!!ا"لم!سأ

يةهـ7""ول8لا،كالأأهئة!رم+كالأهئة

نةه+نةههبملانةه+هس!لةه7لافقلم!.

لاه!لألأع!ولش!له!507ةلأثل!هـ"غ"ئ!،

.Kvpiov!لأغ+"لم!ةولةvog!ء"غولةص

س!"لألأه7لم!س!لا20ةس!صلأمطاةلاح5لح

,Kvpiouلم!ةلاة"+"v!س

.Kupiouلاساصلأده+ولغيا+"لم!ةل!ة

ثرء8+كالأ5سةولكاس!7+غ،ولص!!ءفقول،

لب!+"لأ"هـط!هـوله+"ول،5"كالأ+"+

!ط!،"ة+علاغ2"ة+صاكاهلم!لألالم!

لالألل!،"ءلم!"كالأملاس!5لح.
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لحهولحلأ:منل(20-ابالمفردلرفعحالةفيالمنتهدةالكلماتوثعرب

التالي:الجدولفيكمانوع،/مهسؤلة،جش!،

.Plur

+فولغلا7

فلماللأغلأ7

+فلاغلأ7

لافئأ+لألأس!لأفق

+5؟ةلأغول"كاس!

!

+8لأغول20

لئأولش!لأ50

+8لأغلأهول5

ئةه+لأش!ولهلح

فب!+لأش!ولساح

داغلأ.50مثلئعربالآتيهالكلماتو

،حنو،،شفقةرحمة

أفة.ر

يربيهأليفحيوان

ليساعدهالانسان

منهويسلفيد

حوت

--08

صلأغس!20

لآ+،ول5لح

Kitoc

mNoح.

خ!الر

75ح.

المنادىحالة

.cc!

النصبحالة

.Gen!

إليهالمضاف

.Dat

القابل
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:الكلماتهذهفيهأجاءتالدتاليةوالنصوص

"+س!،8+ةءيلأس!لاهكايلا!سام،س!Kaiربيأحمتك

لم!7"د!ده!5"+"لم!!ه5"صا+م7.لأققلما.كخطاياناليس

20ء"غعاأوللأم"حذبيحةالسلامحمه

هـكالاسأس!"/1لاكاس!ءللألح..اللسبيح

س!هـكاهلحلاس!كاهم+م-3+ولنجاةأجلمنأ

7+للماكالأ+2"م.والدوابالناس

!ةهـولملق+لل!!ا،هئه7+،وللافق.

مء+كاثل!yapسهلاللماأ)2م+50-3يونانمكثكمالأنه

/!،-..فيألامثه6

لمما7ء"ملحس!لماص!لاهس!!أ،ءلاي!+تلحوا

!5"سأ،؟+فاهي!،+هول5.

دد!+دا؟5دأ"ي!+كاس!والجندثاملحقلقة
انه.ا،

Kai!ولهلأغولكاثل!avالعامخلص.

"صه+فئ!"+"م+كالد!+ولةعس!مساس!لالأعقاتألمأنبعدالذي

كاهلأ+لل!مل!فأه،،ولهلم!كاهههـ"+لال!ولالمجد.جنسنالأجل

؟"،ف+كاههلاية2أ"ة50!ش!لألم!7لأفق.أمينربهـيا

.v!ةلألم!,Got"لة،سأحةلحة"

اخرىأسماءيوجدالثالثةالمجموعةلأسماءالسابقةالتصنيفاتوغير

النحوعلىوأعرابهاالليلورجلةنصوصفيجائتالمجموعةهذهمن

التالي:
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.جاءتالكلماتوهذه

ركبنا.-.

الآبهوأحد

هوواحد.القدوس

واحد.القدوسلابن

القدسالروح

الربمين.مبارك

الابد.امينالىالاله

والابنللآبالمجد

.الآنالقدسالروح

دهروالىاوانكل

امين..الداهرين

الدالية:النصوص

.y6vataصلآ،سةلأللألم!ص!لا+ف

سأءلحءلأ+"+

,5o!*20"لإله2؟س!85!3لأ،

لأش!لا+لأ"لم!ئةحلأهه.لالأط!!ة

82+ي!لأه"؟ص!20"ول!ة85ءه

ئ!"5+هلة2صائ!فقلا"ع،صةلم!لألا.

صهغة!م+صهول5"!ه!اقبأ"3

لبأصالأكاأ"،

دا+"لم!لةس!!ا+؟!ه،لائةلا،!ول،،ء!ة

!ده،"ئ!علأه+55"لافئ!"ئه

لافئ!+لالل!لالئ!؟ئه
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ول"!لألأ.دةصلأصلأ7صة"؟ناه.

"ص!+كاثقام!أ""ول"صه+كاس!ول"ئ!كاس!يكونوهكذاكأنلمحما

1،1جيلإلىجيلمن

8+"حولس!لأعلاس!5ول"ءولس!لادهورسأئرإلىف

،"5"+لاف+لةه+5"لأفئأهئ!ع.آملنالداهرين

لافقئه،لالل!لالقه.لالألم!!ة

لأه"؟ء85+207"لة!ةس!ه585"ن!الىالالهالربمبارك

لأه5"لافقصائ!علافق+،وللل!!لئ!8ئهاملن.الابد

لألم!ول،ول.

pay'SL"لم!لأ5هـقلأل!ءلأح7وله؟ةه"ال!أجلنامن!نه

لم،ولدالدهورقبلالذي
5.5ةء5صغيرأصببأ ththvcwv+6م,vEov

يلألاءلأهء+"ش!"+"+ولف+ش!"لامفةه+-.ياالربابركو

لم،-سبحو،الربأعمال

K'وللم!ولء+؟س!إلىأعلوهوزيدو uptovول!م!هول،8+ول

،"+ولم!ملياولهقة+م!"8+لأ!ح"5(13،70)د.لابأدا

+هلة5"ئهفقلا"1.2ة"لأ.57،3أ

سالأى020ولصلاكاه،،200الذالقوىقدوس
،،هومابالضعفأظهر

ولس!ههـكاهـةولع؟"س!القوةمنعظمأ

+8+لةص!مءش!لاه!+عهقصلأكا!"عيمولاالذىفدوس

F-ولم!لم!صهلحء50أجلنا،منصلبالذى L1&LR

مو-علىوصبر
صالأ"50.وقبلهالصليب

50+"ل!مههـ!ة!هـللمامللأ"+كا5"حهووميتأوصارجسده

ساة)كهله!لالح4،ة8+ول"لا"+كايهسأةفةهأزيزاللا

هـفلا+صهلاه+لأ!رإه!3،"لمأ5.مائتغير

"كام!ا"،"ئه
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لصعدأنسرلأنه

بالجسد.الصليبعلى

مخلصنا،اللههوذا

جسد.كلرب

الفائقالبتولتلداللوم

الأرضتقدم،الجوهر

المقتربلغدرالمغارة

معالملائكة،إليه

،يمجدونالرعاة

الكوكبمعوالمجوس

سائرونالطردقفي

النجم.مع

)البناء(النجاررأى

الميلادالأعظم

العجيب،والمولود

.ألانسانالرب

م!ةسالحصه5،لقع"،سةس!ول"هـوللب!+ده

،غلأه"ول5+لةفءمح58"هـية"ول5+ع،

كلم!"كا!ولكاوللل!لم!س!لأ،

"+؟؟7ةةكالأ،"كاس!!مسة،سةولس!هـصلأساش!لأ

اغلiلا"+كائب!pفبما،

ة+لة55!ا،+كاس!ةةحه2"،+لل!كاه

لم!نفقول-Kai،"لة50!

SoKpaa،كاهـه+.5
لأ+ط!هـمغول5كاي!لم!س!"هول8+ول

ن+حمهصاكالةovء+،هئ!سا،"ئه،يخلآلا

+لأ+كاقXatovفب!د!لب!+!كا!مولدة

+ء!كاص!لأس!"،طةلألاحصلأ5"لم!س!"+

+لم!"هعوللالل!ةهلحهسةلأههكائةسا،

لم!فلأ5"ةغ

له!م!+ف+كاةع0"5

لاس!وله"هـش!ول+س!"هـ8+كا!لم!ولول

لأس!لاول8+7ولغلق،"م!أص!وله+كاالاش!لم!

يلأمي+8ع+،لل!ول!ملةسا50

يماغ*هـولملل!5+ع
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ا!ثالثالباب

الفعل

تمهيد
الأخباريةالصيغة

الطلبصيغة

الإلحاقيةالصيغة

التمنيصيغة

اصالم!-ابتنتهيالتيالافعال

اصا"لم!ه-ابتنتهيالتيالأفعال

للمجهولالمبني

للوسطالمبني

الفاعلاسم

المفعولاسم

المصدر
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تمهيد

الفعلويشير،الحدثمنكجزءالزمنعنبأللعبلرالاسمعنالفعليتميز

خلالمن)وذلكالواقعفيالحدتهذاتحقلىإمكانيةمدىإلىإيضأاليوناني

معنهايتهاحيثمناليونانلةالأفعالتقسيمويمكن(Moodالفعلصلغ

وهي:مجموعاتثلاثةإلىالمفردالمتكلم

ريما-اب:)تنلهيالتيالأفعال-أ

ب:)"!ل!-اتنتهيالتيالأفعال2-

ب:اه"لم!ه-النتهيالتيالأفعال3-

وهي:للفعلالرئيسيةالخصائصمعرفهيجبأليونانيالفعلولدراسة

TENSEالزمن-أ

(Present)عالمضار-ا

(Future)المسنقبل-2

(Imperfect)المستمرالماضي3-

Past)او(Aorist)البسيطالماضى4- Simple)

1()التأمالمضارع5- Perfect

2VOICE-البناء

Grammatical)النحويالفاعلبينالعلاقهعنيعبر(Voice)الفعلبناء

Subject)المعلومهمالفعللبناءأحوالظثهةاليونأنيةفىوتوجد.الحقيقىوالفاعل،

والوسط.،والمجهول

Active)للمعلومالمبنياولآ: Voice)

يكونوثد،بالحدثالقائمبوصفهذاتهالفعلخل!من(Subject)الفاعلفيهولظهر

به.بمفعوليلبعلالازمأالفعلهذا

زمنمعاندمجولكنهPluperfectالتامالماضيزمنلوجدكانسأب!عصرفى-ا

وأحد.زمنفيالتامالمضارع
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Passive)للمجهولالمبنىثانيأ: Voice)

Grammatical)النحوىالفاعلفيهويظهر Subject)الحدثفيكمفعول(Object

هآأ،حطلهول

Middle)للوسطالمبنىثالثأ: Voice)

الفاعلقدامإلىيشيرولكنهمورفولوجدأ،للمجهولالمبنيصورةفيالفعلفيهويظهر

ذاته.لاجلالحدثبفعل

اول5!هالصيغة3-

ويمكن،الواقعفيالفعلحدتتحقيقمدىإلىول()4300الصيغئشلر

التالى:النحوعلىاليونأنيةفيصيغأربعتمييز

Indicative)الإخباريةالصيغة-أ Mood)

Subjunctive)الإلحافبةالصبغة2- Mood)

(ImperativeMood)الأهرصيغة3-

Optative)التمنىصيغة4- Mood)

والعددالشخص-4

PERSON & NUMBER

مننى(،اللونانلةفييوجد)ولاوالجمعالمفردفيأليونانيةالأفعاللصرف

)المخاطب(،لنانياوالشخص،)المتكلم(الأولالشخصمعأيضأوثصرف

التالي:النحوعلىالنالث)الغائب(والشخص

مثل:(1st.Sing.)المفردالملكلمأ-

مثل:(2nd.Sing.)المفردالمخاطب2-

مثل:(3rd.Sing.)المفردالغائلا-`

مثر:(1st.Plur.)الجمعالملكلم4-

مثل:(2nd.Plur.)الجمعالمخاطب5-

t-الجمعالغائب(.3rd.Plur):مثل
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للمعلومالبناء-الاخباريةالصيغةأولآ:

.IND.ACT

وأاللصديقتحتملكحقائقالأحدأثعنألاخباريةالصيغةتعبر

علىالمختلفةالأزمنةفيالخبريةالصيغةفىالفعلتصريف،ويتمالتكذيب

التالي:النحو

Presentالمضارعزمن-أ Tense

فيالمضارعزمنفيئثصرف)رد!-ابحر!تللهيالتيالأفعال

علىالدالة-النهاياتوإضافة!3-ا)حرفبحذفألاخبارلةالصيغة

والجمع-المفردفي(غائب،مخاطب،)متكلمالمختلفةالأشحاص

الأتي:الجدولفيكماالفعللجذع

والعددالشخص

المفردالمتكلم-

المفردالمخاطب-

المفردالغائب-

الجمعالمتكلم-

الجمعالمخاطب-

الجمعالغائب-

الفعل

ول+كاماص!للمالة

منؤأ

nt6tiEVFtq

انتأ!ل!نت

كاا+LElياء

)هو،هى(لؤمن،تؤمن

كاسا++س!لةلم!هص!ول

مننؤ

كاسا++س!ولء+ح

نلن(أ،نتمأ)نمنوتؤ

كاسا++س!لة!اهلأ؟

هن(،هم)نمنويؤ

-88-

للادحق!رحصاا

لل!-

س!-"ع

-ح"

له!5-لاس!

ء+س!-

كالاه-(5أول
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المبنىالمضارعزمنفىالليتورجيةنصوصفىالاتيةالأفعالجاءتوف

:للمعلوم

النصالمعنىالفعل

هسا،ءمحول5"ءلأع؟،قولأ"لأحللأ

تكلمأ

س!صلألم!هلاص!+8"5+ولةKvpwwv.متلكأغءللما

have

+كاا+ءلةلم!هحول،منأؤ++كاساءوللل!

؟!اةه"لأههقةلم!حول!،شكرأةه"!!مالل!

،مكرأ

؟ئه!ةه!يه!لم!هحلا.مجدأ

سةلما7لا،!ةلم!لألأ،يهلمالألأ،"يعلن"،"+لألاء"صلألل!

لم،يبشر

8+لاهـلأه+"لافلعلم

Gov،لةم"س!،"،لألأ"+4"هيلأ!س!

ف+ءلم!+ولفق*حولهملم!سالم"أرسللل!+لم!س!+صهلاية
أعلد،

8+ول!اهوللم!لة..ء
أرد،

صة+"لا4!+لم!هلاح.سلرأ

فوقإلى

لد!5"،!ءلأهـل!لايه+لب!"أوجدء"+لةلد!

لأغلأ"!أهع+؟طهصلأ"ءصاعكونأ

طههـ!ة20+ط!لا،

لأ"+هـمغلا5!لأكالم!ءم5لا،لدأ+!+صملد!

،/نجبأ

وله++ولس!كالاهملاهه،"ء+،،+

،"صأ7لألآ+كاة+لأصلأ"55لا"فمأء+مكاه"لأول

،بقرا
ففما6+يةلب!+ساكاهمكاه"+لأيهس!،5
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ألدلد!"لالاءلامثل:،"(س!،51حروفبأحدلنتهيالفعلجذعكانأذأأمأ

هذهبلنإدغاملحدت،أعلياوأرفعلدأةلياولمء+؟،أباركس!لأه"لأحلد!،

التالي:النحوعلىلمضارعزمنونهايا!الحروف

7كاس!للألاهةلل!ءلاءلاهش!لل!لأحلالايهلل!لشخصا

لعدداو

لة+ء"ولليا-فئ!س!؟"5لأ-فقس!وللا-فقلمتكلما-

لمفردا

F--2يه5المخاطب vv!س!+"ل!ول-"ه2س!؟سلألأه-"ش

المفرد

(+ء"!؟ول-5ةء؟"لأه-ء"حولرأ-دلغائبا-

لمفرد

+ءمولل!1-لم!فةهEV"لأء-لأه!ءله!فأهEVV-فقلم!م!Vالمدكلمأة

-bXOYءرأول+كاىءالمخاطب El"' tCفةءح+REPDW- O

+?لاللأ-هكائة(لا)س!ولسلأهلأ-كاتآه()ولevv-قت!a"لغائبا-

الأ(الجمع

نصوصفيالمضارعزمنفيإدغاملهأحدثالتيالأفعالومن

لأت!:ماالليتورجية

الفكل

ة!5"5لل!ش!لا

!ئداولس!لل!

المعنى

يعلرف،

لشرح،

يعلن،

يتعهد،

!ض

أسبح،

امجد،

النص

+كاهـا+حلةلم!5لاص!،"!"

لم!؟5طةهلأهئةط!س!لا،

كاس!!أةهف!لحله!هس!07

كاس!ولئةهلاصائهكالاحس!
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gbxoyovgEv،حأمد

عبد،أ

كا"5لم!للأه+كااه"دلألاءلأم!.أشكر

"لا!هس!

س!ة+ئآس!ئ!صا2لأ+ول7م"+ح"،لا،

ول58س!ةلأس!لا!لألأههلآولءول،كباراس!لةصلأهلأس!لد!

شكر،أ

وللةكالألأ!ة2"ه"غ،أمجد

النمكرح+كالأ"ءلأء

لل!

لألام!سلأ55لم!ح7*+ه"لم!ش!لالل!ولأ!!هلحه"لأه4لل!

ة55!"لأه5كائأ"

لم!صهلأ5"ةش!لم!ء"+!ةكا+ش!م5ع"سافرأةةه+!همةلل!

تحل،أر

ةه+هه"كالاه5،أنتقل

Aoristالسيطالماضىزمن2-

الآتلة:الخصائصفيالمضارعزمنعنالبس!طالماضيزمنلختلف

Temporalالزمنيةالإضافةويسمىالفعلجذعقبل-ءااحرفإضافهأ-

augmentإطالتهلتممتحركبحرفيبداالفعلجذعكانوإذأ

171(إلىيتحولاس!اأواصهاوحرف،النأإلى)لتحولاحرف)5)أ-

مثل:

صللت"كاثل!ءول"+كاس!يصبحللماةءلا"+كا!صلب

قص!7"-م"حلأيصبح/قوعللما-ملأحلأغ

تأتيالزمنيةالإضافهفإنالجذرمعجرحرفمنيلركبالفعلكانإذا!-

مثل:الجرحرفبعد

حرر!كا!ول"4+دة0-,(يصبحللما-ولذهوليه/عرلى
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فيكماالبسيطالماضىبزمنالخاصةالنهايأتقبلاا-كا!حرفاضافة3-

معئدغمحلقيبحرفلنتهيالفعلجذعكأنوإذا،السابىالمثال

يدغمسنيبحرفينتهيالفعلجذعكانوإذا(،ا!ويصبحكاأاحرف

غمئبشأ!بحرفينتهىالفعلجذعكانوإذا،الحاويصبحكاااحرفمع

مثل:ا/لا)ويصبحكااأحرفمع

صليت7"-!ولءكا!م+وليصبحكاهه+/صملىسا"لم!ه-ءولح

لحروفهذهفإن!"(ح!)5حروفبأحدينتهيالفعلجذعكانإذأ4-

احااواسهافوحمى،اللمااإلىيتحول5()حرف)(-كا!)حرفقبللطال

مثل:171(إلىيتحول

سرر!7ءكا!،كا!طيصبح/سرري!ء،5ةطء

صلدتسهكاثئأ"ولس!+كاس!يصبحللماه"ول"+كا!صلب

بألإضافةويحلفظ،المضارعجذععنالماضيجذعيختلفأنيمكن5-

مثل:اا-كاىبحرفيحتفظلاولكنهالزمنية

عرفتيصبحعرفكاثقلالإهلا/لل!3

مكثتلمأ"ءلم!س!لأس!يصبحلد!داس!لم!/مك!

البسيطالماضىلزمنالمختلفهالنهايات.يوالآتىوالجدول

اللاحقالمورالفعلوالعددالشخص

-""-كاثل!لالاغعرفتالمفردالمتكلم-

ع"-ع"-كاثلماوللأغعرفتالمفردالمخاطب-

-ءعرفء-كاثلأوللألحالمفردالغائب-

لمما"-ول-3عرفناالجمعالمدكلم-

-6 aJ LEvلأغلاثق

ح+"-عرفتمالمجمعالمخاطب-

-6 ateلأغلأثق

-avعرفوا!"-كاثلماوللأش!الجمعالغائب-
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يأتي:مأالبسلطالماضيفيهاجاءالليالليتورجيةنصوصومن

النصالمعنىالفعل

"أهولةطه1162؟capdcvo!oS"صرأ"+هصهلةللما

م"لمس!لمولكهلملاة+وله+،م،"+"ولأأ

سرج

+دةلا"كالاسلأض!ه+نديه،وللاه+لألأ+يأ"،للماة"لاصه+كاأصلب

،لا"كاثل!ملة"+كاس!ول7+ة+كاس!ةسأ"،
سمر،كاو"+7صةللأة

مم!؟2+قول+"س!ولم"ول"لأةصلأqvثبتأ

هـ"+س!+لاس!س!عصأله!لئأ75+كالإ"عبمسمار

لل!صلأوللحكاه"+7يلأ،ول"كاثقص!يلاول"ولغول،،أقيملاحللأء"س!

إوقظ،

وللم!لم!7لب!لحس!ة!غفةه+ولههـ"+اشتيقط،لالأ()"؟س!

.povلأغس!"،5ولف،له
ان!

كاثلأ+ح"yap"،لل!ولسه5+م"ش!5"بقى%لماح!الد!

/،ظلأ

لم!7حمصه5ن!لم!ءولهءول،!ثأ

استمر

+!ا؟لل!ع4!أ7+كاي!،؟ئ!لأه،عرفألألأه،كاثئأوللل!

Eyvcwaav+كا+"5"+فئماسا؟+لألل!5

لأ7م!"؟2!كالآ+لل!م+ئأه،كاقط!،لاه

كامولول!كا!مول،لاحلم!لل!"+ة7ءكالأولكا!لا،اسرللماش!ولهة؟ح

أفضل
،؟،م"كالا"ش!هـ!لأس!لأ!ةلاغلب!ملاس!+كاثب!+

(Future)3-المستقبل

بوجودعنهيتميزولكنه،المضارعزمننهالأتنفسيأخذالمستقبلزمن

فيالمستقبلزمنفيجاءالذىوالفعلونهايله،الفعلجذعبين(-كا!احرف
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معمصرفجاءوقدرد!لأ"/مود،/حضر،فعل:هوالللدورجيةنصوص

التالى:النحوعلىالغائبالمفردالشخص

لأسةكاه+،ء=س!لح*5لأ(كاه=)!

التالي:النصفىوذلك

س!!دة.8+5صلأكا""+لالاه+7سو!يحضر/لمعزي

)المساعد(

(Imperfect)المستمرالماضي4-

الماضيمنلالزمنيهالاضأفةبوجودالمستمرالماضيزمنيلميز

وإذا،السابقهالأزمنةنهايالاعنتختلفبهخاصةنهاياتيأخذولكنه،البسيط

الحروفلهذهإدغاملحدت!"(ح!)5حروفبأحدينتهيالفعلجذعكان

التالى:النحوعلىالنهاياتهذهوتأتى،النهاياتمع

والعددالشخص

المفردالمتكلم-

المفردالمخاطب-

المفردالغائب-

الجمعالمدكلم-

الجمعالمخاطب

الجمعالغائب-

ادغامبد!ن

-oلا

ES-

ء-

ولءلم!5-

+ء-س!

5-لا

-49-

01 + E I ++a

-هولول-5ولول-لل!لا

-5لا5-ء50-"5

-5ول-س!؟كاى

-5ئألم!-5ئألم!ءلا-للمالم!م!لا

لاء

-5ئأ+-"ض!+ء-"+ح

س!

-هوللا-5وللا-للأول
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لفترةيحدثاويستمرالذىالحدثعنالمستمرالماضيزمنويعبر

المأضيوالفعل،الحديثوقتحلىمستمرأيكونوكدالماضيفيكبيرة

/تدي،/صرخع،رد!"هلمفعلهوالليئورجيةفيجاءالذيالمستمر

فقدبحرفينتهيولأنه،الجمعالغانبشخصمعجاءوقد،فنفلم/صيح

التالى:النحوعلىنهايتهوأصبحتالفعلنهايةمعإدغامحدت

+!كا+ده+5ولول=مم!!كالل!!a(+هولول=لل!ول)

التالي:النصفيوذلك

ةف!+5+فةه"ئ!ةلاولصهله!"حع+ل!فق"ملأهلالافق،

س!ةلموللل!cotلحهلل!.ص!+ةةكا!"غ7لاكاه!اية7كاههصاح

كاهول،ثرم+كاثأش!،

ز!ئلليئ،/لحبههبو/ب(/لدكيهدفون)كانوأهدمو//لسمو/!قو/تظقولذفك

/لمسيم،/ي!لقإمتك/لصجد

(Perfect)التامالمضارع4-

منالأولالحرفتضعيفخلالمنالتامالمضارعزمنفيالفعللصرف

التىالزمنيةالإضافةمعملحركأ،كانإذاإطالتهأوالمضارعالفعلجذع

امأ،التامالماضيزمنمعإدغامهمتيجةالتامالمضارعزمنعلىدخل!

اللالي:النحوعلىوتأتيا!ابحرففتبدأالزمنهذانهالات

التاالمضاروالصدالشخص

"،-المفردالمتكلم-

5"،-المفردالمخاطب-

)ول(ء،-المفردالغائب-

لاءلم!"،-الجمعالمتكلم-

-xatEالجمعالمخاطب-

)ر7(؟كاي،-الجمعالغائب-
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وقد،/رى!د!"مهفعلهوالليتورجيةفيجاءالذيالتامالمضارعوالفعل

التالي:النحوعلىالغائبالمفردالشخصفيجاء

غ+للما+pa+ول)لا(ح=س!لاء،"لق

وله،"هـغ!ءلأ:لحنمنالتاليالنصفيوذلك

لأ.لأس!ذهـش!لأه"tie"هـلم!لا8+كاهلالأس!لألا778ول

لئ!غ"طه،س!vلم!س!ل!+كااه!اطةءم+"س!+،للأ!ا،لأمسا5ع

+غ50+لل!"هـولية

.قنط/لأ/لرب،/لعجلبو/لمولود/لصردعظم/لأ(ءلبلا)ا/لنبرمىر/
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الطلبصيغةثانيأ:

IMPERATIVE

وأالرجاءأوالطلباوالأمرعنللتعبيرالطلبصيغةثستخدم

المضارعزمنيفيالليتورجيةنصوصفيالصلغةهذهأتتوقدالتوسل

المورفولوجيوالزمن،الجمعأوالمفردالمخاطبمعفقطوالماضي

زمنهوالغالبفيالكوني)الزمنكونيزمنعنيعبرلاهنااللغوي

وأالعامالطلبعنفيعبرالمورفولوجيالمضارعزمناما(المستقبل

المحددالطلبعنيعبرالمورفولوجيالماضىوزمن،والمتكررالمستمر

الشخصمعصلغهالطلبفيالفعلويصاغ،واحدةلمرةطلبأو

إضافةبدونإطالةأوإدغاماودمجيحدثوقدالجمعأوالمفردالمخاطب

التالية:النهاياتمعوذلكمقطعية

لماضىالمضارا

-Govء-المفردالمخاطب

س!+د!-ء+ح-الجمعالمخاطب

الأمر:صيغةفيالليتورجيةفىجاءتقدالتاليةوالنصوص

لنصاالمعنىلفعلا

ولهكالأع"س!ط!لم!ن2ةس!ه85"ار-س!"س!4للأ

تعاطف،أ=س!سلأس!فلل!

ة"7+كه+5.ملل!+كا!!مه+ول"+علىأشفق

.ovح"ملة!كالأس!"غ

س!لأدلألاه"ش!+م!+"لأ+"+"كبرأس!لأ"5لأس!لل!

غ"لأم+لاه،علىأ،أرفع+؟ح/لالاملاه
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لاطالةم!لل!

لل!م"!ء

للمالا"صلأ!

لحن،ا،أسبح

تلرأ،نمار

سر،أ،حفرأ

أبتهج،

ئهلل،أ

)يستخدم

ص!

احني،،ميلأ

أنكس.

أنظر،للما+غ"لم

أرى

أنعش،،أريحلل!ول"+ص!لا"

،أجدد

أستريح

(wdkkciأرفى

ءول!؟هول،8+!!ملة5!ول

لالم!لأ+"ش!س!

س!،"لأ+س!"لياولهئة+س!"لأ+8لا

ئ!!5+هلة5ئهصافقلادهع.

"لأءهلأ+هش!ء.

Kepiص!Eلأيةةكالألأهول

11V,!لم!شXpltwءpE, 1 E!ء؟ت...

,Govة!ملة0"5لم!س!+طه

+ف5،صلأ"هـس!ف5لم!لةفئ!ول

فب!7،"ول"لب!يلأ،،+"ولس!.

XXiVa'CE

فب!ص!هةهـ"+س!ول.للأهلم

5"مم!ف"ه+"ول!ةلح4"لم.ص!+"ليا

ةة!ص!cot!ق"ء،!لةم5ء

,ovغيلأءكالأهول، KvptEس!"ءكا

,FbXoyiiaov!لة!م"س

لة،مهء6Cvanabcov,كةلألم!ول.

لألأ"ص!لأول"،صة7+يهلأ!ة

،أكالأهتا*5!كا+هول

لم!س!!له!لةفئ!vيادهء+"دلأ

:cc&w
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أنقذ،،خلصألل!،لبماكا

أنجي

كالاول!ه!صهلحةلم!س!ول50

فئ!+؟م+س!+!طهولقب!+لب!؟لأده

ول+س!+"ط!قكارهكائقهوللأ"ولع.

الإلحافيةالصيغهثالثأ:

SUBJUNCTIVE

وقوعه،لمنيأوالحدثوقوعإحلم!عنلللعبيرالصيغةهذهسمتخدم

للتعبيرالجمعالملكلمشخصمعالليتورجيةنصوصفياستخدامهاتمودد

بإطالةوتصاغ(tel....,us-*عمعو"فد.....)-شئلفعلالحثعن

المتكلمزمنفيالنهايةهذهوتصبحالفعلجذعيتبعالذىالملحركالحرف

مح(-j)REV(6االماضيزمنوفيا!ء-!ار3-اهي:المضارعالجمع

!"ا،ء!51حروفبأحدينتهيالفعلجذعكانإذاالسابقالحرفإطالة

أماعأم،وبشكلدائمأالحدثوقوعتعنيعنالأمرمنلالمضارعزمنويعبر

كماواحدةلمرةأومحددبشكلالحدثوقوعتمنيإلىفلشيرالماضيزمن

الللتورجيه:نصوصمنالاتيةالأمثلةفي

الفعل

صلأ!لاهلل!

يةحمهلةلل!

النصالمعنى

دلأولصاوللل!لم!س!!ف+لأهول"+"حنى،أمل!
انكس.،

هـ"+كا+7س!ف+ءلم!ههـلمولهه،فةهس!أسمع

لاءلم!لل!كالأه،دةئأه+لاه؟لأول

د!لألأ"لأحصة"هول.

1COOaCO!Evية

ئةه+"لأولولهلالأ"؟ء.وله"ئلأح
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npoatxco

"هول+!س!لةلل!

س!غ+كا!م"ءلة

لل!

-dcva

لل!س!لاط!؟

"+ك!كاهلاللأ4للما

+!هيلأكالل!لم!ص!!5س!فف!ا5س!فآها،ندبهإ

لفهم،ا

لم!س!"+هـ5لمهول،فيركز

كاهـأغهـ5دلإسا5س!5لةدلأكا!"+للألم!س!!،كردد.

pي،ل

ول!م"س!س!"كالأحلاه،!ولم؟م!بتعلقا

يلأغس!كامهولك!ء*5كلاولهـءله!.

5؟ش!"لاسةف"هس!لحلم!ة7"لياش!.ح

+!هملأكالل!لم!ص!ول.

كاهـلل!ص!"5.طةلألم!لأ،ط!صةفبأ+

لأ+حسأ+"لم!لة

كا.ولهلم!+حطهةهـلمولههس!لةه

يلأكا!"+لم!لل!لاء.

Kvptovولة+هولهس!ti،لافقاتوسل

،"،+ص!كالأس!لم!لل!،لاس!

كالأ+كالأ"ءلأحلاءله!لل!أدنمكر

فب!+،للأمسافب!.

كالئ!50+"لم!،"ئه؟سهلم!5+ص!ع

لم!هوللأهس!ولهنة05س!هنة

لم!+س!ط!"لم+لأةح5

فبأ+لأس!.!اص!ع!للأكالأ+كا!"ءلاح

auvavocpxovأسبح Abyov8+ول
بزياده

م+"+5؟"!ا،"+"له!لةءلا+

+8لاء،+ص!هـ"حلاهولسجدأ
أممجد/)

?+Oغ"+ولص!5كا7+لل!"صا"ولأطم

!يله!فقلأ،شخص
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أقبلو+!!كا"!ولص!للأ

ميه(كد

للار،لحنأللماةل!

غنيا،نشدا

سبح!ا،

!ةوللالم!كالألالل!لم!س!ول،++كاا"ة،،

"ئه،+ء!كا،لالاكالألل!لم!حلا،

س!ة+ئةء+صه+!س!5ة""ه"،

+كا!هوللاولكاهغلل!لم!ءول،أكالأهئة

*"كاا+فب!.

كاةلل!لم!س!ولفب!+،ولم"لب!

لأغةة!لل!لحyapةس!غةة"+كاه!،سا

التمنىصبغةرابعا:

OPTATIVE

هذهولكنالكلاسيكلة،اليونانيةفيكثيرألستخدمالتمنيصيغةكانت

وإألالحالمحيةالصيغةمكانهاوحلالهلنستيةاللونانيةفيلنقرضبداتالصلغة

الليتورجيةنصوصفيالتمنىصيغةجاء!وقد،والإرادةالرغبةأفعال

وذلكليهوقالمفرد)7"ء(لبتالغأئبالشخصمع)"ولهء(الكينونةفعلمن

الدالى:النصفي

لأ.7+فلألةئةه+ئةهس!ه""،ة"+ل!+،5"!وللأ

صلأله"سالح+هئة5MovoyEvo'O"3هئة!"ول"هولةع

"ده،كاس!ئةه،؟ئهس!"لآ+لل!هلحلالم!3vئةهكا!أ"

،ئةه+كالأ"*،"ئهلأ"هئاللألأ!ه!ا!"لأللماةم"س!

+هكائةلأ؟لاه+لأء"لم!لة+5لح،E!7لم!ء+ف+فلا+لل!لا

لم!لةفقلا.
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ببمموعوصخلصظو/لهفرلظ/لوحيد/لألبنونعمة/لآب/ندهمحبة.

جصجكم.معفلتكنى./ففدسلروحوموهبهوشركة/لمسيح،

ا؟"-ابتنتهيالتيالأفعال

عنتصريفهافيولختلفأقل،عددهاالأفعالمنالمجموعةوهذه

الكينونةفعلهوالأفعالهذهوأهم-اب:ارد!تنتهيالليالأفعال

التالي:النحوعلىا"لم!"ء(ويصرف

المضارعالمسنمرالماضيالمستقبلالمضارعوالعددالشخص

0bاولS

لث!أ!"لم!هكا!لح!ح،ط!هالمفردالمتكلم-

يم5"هـكام5ءكاح(أيء7المفردالمخاطب-

يبمولأ"+كاح؟+كاغالمفردالغائب-

!ءلم!لل!ولحلمماأ?ل!هكا!غO"س!لم!كاعالجمعالمتكلم-

ء+يم-ء+يمح+كامهـكاعكاحع+كاغالجمع-المخأطب

)لا!هكاثل!كامول!+لاهكاح؟كالأءالجمعالغائب

يأتي:ماالفعلهذافيهظهرالليالليلورجيةنصوصومن

مس!+كاثقوليم،ئهك!"+كا!ولأ+كاس!وهكذاكانكما

11،9الىجيلمنصكون

8+ية5"حلاس!لألحساس!لاصهءلاس!لأ؟"،سائروالىجيل

"+"+ول2+لةه2"سالدما"لالح+فقلاينهراالدهورث

لق"ولللأول،لةلم!v.7.آمين

"ه"س!+لةء"+لم!لث!ولس!7!ءلممالح5ء+رأ"+الىباجمعناصسرع

المفدسهالكنبسة
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نوجدلكيللقداس

إمضواله.مسدحقين

-نجسلام

مخلصنا،الثههوهذا

جسد.كلورب

س!ول؟!لاسه؟سأكالأسلأ،،س!سأش!ع!ألأ+

ط!وللةكا!ا!الح"ل!صةلآ+لحلآ+؟صه2"صاه؟غ

س!"لةهـحفقلم!حول،

مه+لةحهـكاس!س!لاس!.يلالأم"ئ!

لةه2ة7لاصا+كاه!ة2ةس!ه

"لأ+للأكا!لأفئ!لم!لأ

7.5 aapK6Sصأ،لةم5"لح+كايه"،

"ع!7+كاما:فعل)!لم!-ابتنلهيالتيالشهيرةالليلورجيةأعالومن

هذهومن/قف،أنهض7+كاما-ول"/قوحم،فعل؟دامثلهويضرف/قف،أقوحم،

الدالي:النحوعلىالأفعالهذهولضرف/ضع،ct'11410فعلأيضأالأفعال

الماضىالماضيالماضىالمضارعالشخص

Indic.I.دلصوا Imper. Indic. I Sub

+هـإ7"دةلا7+كاألم!"دةلا7+كاأصالم!7+كاأ"لم!

هـش!7"ول-------------!7+كا!ط!ءرق+كا!3المفردالمتكلم-

هـس!"،7لح؟هـلأيمكاهلا!ة74+كا!رأع!بن+كا!"عالمفردالمخاطب-

هـح773+كاغ/إكاثل!+7+كا!لاكاع7+كاه،المفردالغائب-

هـس!لم!"!7س!ول--------------لم!7+كاس!ولس!لمافق+كا!،لاحالجمعالمتكلم-

هـح!7++لأ+كا!لاكاع77+كاعلاكاعحء+لأ+كا!،الجمعالمخاطب

هـع!"،7لا"+كاهلا!هلالل!7ولولول"كالأ+كا!،كاؤق+كا!"الجمعالغالب-

اللالية:النصوصفيالأفعالهذهجاءتوقد

صلتقفجلدأ.لنقف

حسنأ.لنقف

لنقف.فاتصال

لنقف.بسلام

+كالاءلم!فقصلأ"،فئ!+كارعءلم!فقول

"لأس!لمفئ!،5

لاحلم!فئ!+كافقلاح+،غط!فق+كارعلأس!
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Eرأاإوللأ".حورعدةالنهصخوف

لم!فت!+كالام!لم!"+س!ةهـلمر،5هزلآهح.عوخشو

"!ه،+"ةلم!هلا،"ئه"+س!لالةلحس!لل!2

هـغلا"،7!اس!لالم!لم!7!ل!"حيأقبرفيوضعوك

،،منلعازرألمحاممن

ه!ءفأه+ولههـ"+لإح"س!د!مع.القبر

.Adc?apov

لدأ+ولة5سةول7+كاس!؟سه،،؟هوالجندقامبالحقيقه

سا"+فتأ!+"م+كالأص!كاثل!لالأغيعلموالى

85+كاامثر7+كاش!ول!ة،س!!م!ول،ولفئ!بينمنقامالمسيح

الأموات

قةه+50+رأءهـكا!لأ"هـكاعههـ"8+راالحجرختمأنبعد

لدما+ول!اللأسا"ةولهأ،+كاأ"،لل!+لل!سا+"مولاليهودبوأسطة
اسهحرولم!
"لاهـ!كاه+لاللأول8+*سلأمس!كاهـاه+ولقآههرالطاجسدك

لم!فقكا72+كاعلأكامء+ءلم!7!عهالجنود،بواسطه

اليومفىقم!
"7+لل!كاايهاالثالث

المخلص.

dt!هـ7!!هلأح.5+لأ+كاهلأكا.قفواالجلوسالها

كا+كاهوللم!فل!.لاح3؟سلأوللم!ولحول"+نحنيوصقف
هـكبنا.

."+"لأةلأ
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ايا"لم!ه-(بتنتهىا!تىالافعال

نهاياتتأخذا"لم!ه-ابالمتكلمالمفردالشخصمعتنتهيالتيالافعال

أفعأللسمىالأفعالوهذه،-اب:ارد!لنتهيالتىالأفعالنهيأتعنتخللف

تدلولكنهاللمجهولالمبنيالفعلشكلتأخذلأنها(Deponentالدلبونان!)

اللدتورجيةفيجاءتالتيالأفعالهذهوأهم،للمعلومالمبنيالفعلمعنىعلى

ياتي:ما

س!ةلم!هطه"

ytyvo!at

npoaevxo!ai

IEOP"لم!5لأص!

+كا!ة"لم!5!يه

لم!صالم!لاكائن،ه"ط!

-501

أطب،،صليأ

توسل،أ،ترجىأ

اللمس!اتضر

صيرا،كونأ

صليأ

أمضي،،هبذأ

أرحل،،أسدر

نطلىأ،أتجه

على،أسلم

أرحبأحئي،

شعلدأاكون

بخصوص

أتذكر،أذكر
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التالي:النحوعلىالافع!هذهونهايات

والعددالشخص

لمضارعا

يا"له!ه-المفردالملكلم-

-Fiatالمخاطب-

المفرد

"كاع-المفردالغائب-

"هـس!ولة-الجمعالمتكلم-

ءهـكاع-الجمعالمخأطب-

"+!ه-الجمعالغائب-

لماضيا

4.Mi"

لم!كا!-7لا

لل!كاى

كاى5+4

-لم!كا!"هـح

كاىهـكاهح

"كاىلا+5

مرأ-ضىلماا

.Imper.Mid

كاىسأس!

!-كاهلل!هـ

كاههـكاهص!

كا!هـكايهلل!لا

يأتى:ماالأفع!هذهبهأجاءلاالليالللتورجيةنصوصومن

س!كاحكاهـص!لم!فةهولسائهولءدافةهلأه"؟حنباركسسبحك

ياربنشكرك
Got!لالأس!ولس!لم!فةه+كااءسهKipس!8اليكونتتضرع

Kaiةص!ةكاههـء!ل!هول5هس!785لم!لت!ول..الهناجا

هـكاه!لأءكاهء+س!.صلوا

77+"لأدةفةهكالا)،ومحبةهملام Kaiحلالأم،

يسوع
*مكاا+هوللممسيحناعنا)يسو

لافقلم!7"+ءلم!+لأده+لالل!لم!لأفق،ول!حمم

+هقءمهـكاعءغ!ء"م7ي!ول..بسلاماإمضو

!ةءهـكاهكاه+كا"!ةيلأ7!لأوله5بعضكمالحلو
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سا+"لم!7"ههـولغلب!"لأ!ةبقبلةنجعضأ
مقدسة.

5لب!+كال!"هـ!غوهوميتأوصار Kai!لل

ع"وله!ع!ءم!ه+لة!ص!5،56cedcvatoأزليلزاللا
عيرماللا.

الآتي:نلاحظالسابقةالنصوصوفي

فىء(أحرفبينإدغامفيهحدثلمحدهـكا!لحقءكا!م+-3فعلأ-

الامرنهالةاكاافيوحرف؟"ءل!هصلأولءكا!م+فعلجذعنهايه

الجمع.المخاطب

فعلفيكاااحرفقبلاالححرفحذفتمهـكا!كاه+كا!ةفيم!2-

"لم!ه!!ه+كا!ة

فيللمعلومالمبنيالتامالمضارعنهايهأخذقد"لم!ه!لأ؟لافعل3-

y&التامالمضارع-المفردالمخاطبمعتصريفه yovaS
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للمجهولالمبني

Passive Voice

نهاياتءل!-اوأخذاهأوب:ار(-االمفردالمتكلمفىينتهيالفعلكانإذا

المتكلمالمفردالشخصمعتنتهيالتي)الديبونانتالأفع!نهاياتمعتتشابه

ينتهيوقد،معناهفيللمجهولالمبنيعلىلدلالشكلهذافإنا!"لم!ه-ا(ب

تختصاللاليهوالنهايات،للمجهولالمبنىعلىتدلنهالاتولأخذبالفعل

المختلفة:الصيغفىالبسيطالماضيلزمنللمجهولبالبناء

-أمرالماضي-الحاقيةالماضيخبريةالماضيوالصدالشخص

.ImDer.I Sub. I Indic

-------لد!هـ-هـ-7لاالمفردالمئكلم-

هـ-5+7لأهـ-5هـ-7لحالمخاطب-
المفرد

للأ+لأهـ-!بنهـ-هـ-7المفرفىالغائب-

----------هـ-ولص!لم!لل!هـ-لاءلم!7الجمعالمتكلم-

ء+لاهـ-ء+لأهـ-هـ-ح+7الجمعالمخاطب-

-ول"كاثل!+لأهـ"كائقهـ-رأ"كالاهـ-الجمعالغائب-

يأتي:ماللمجهولالبناء.الليتورجيةنصوصفىجاءاللىالأفع!ومن

أنظم،،ألمحفكاالالم!77

بنباتأقف

جدأحمطكاأ،لد!

ا..أبلعبدلدأ،كاه"+؟ول

كرأذ"كأاذلم!"له!ولكائنول"لم!هسأ

لدالألأس!"دالد!
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:للمجهولالبناءفيجاءتالليتورجيهمنالتاليةالنصوص

Ent+كا!محءولهـده+كائن+7.س!قفواللصلاة

س!+يهـ!ه+كاةهـ"+حطاكاولهلمفةهس!النهبخوفالمحفو

ءفىإرل!كا!ه،صةvفةه+وله؟لأولالإنجيل!!اع
.المقدس

د!لألإ"لأس!"ئةهول.

...+.مهـكاه"عول"حف+"،on6pitول.علىا.تقدمو..

كا+هـ*7+ح،ديه+فo!6pt!.(اهكذ)سملرااهذ
والىبرعدةلمحفوا

E!؟,?vatioXaSع"لم?rarte.انظروا.الشرق

+م!ءكالل!لم!حول.

"همس!+ولسلأ"+داس!لم!لثأ2"ش!لم!ي!لحص!+دا"+الىباجمعناتسرع

/،/،المقدسةالكنحسة

ولس!؟سالأسة؟صأكالأ"،!ءس!8عنوجدلكيللقداس

7+!أسالحص!!ألاكاهـا.لهمستحقلن

"لا!الأ+52!+لأ""55"لح0بسلاماإمضو

لأمهـءفقلم!س!ول،

"ه+لةس!هـكاس!س!غوللأ"ع!.يبمول

لا!لأمكا5لد!+غهـ7لح8+كا!ه*لأالملسيجبعتبالفضة

هـكالألاسل!؟+7هلم!،ولKvptE,ربياذكرنىا

ولغيغ+كاهلمصلأ!.ولهكاه"س!فيجئدا(اذاا
".ملكوتك

)عاة!!لم!لأالإلهأجلنامنلأنه

yapس!لأغولولهـ77"ة،"+لالاه!اهعهورالدقبلالذي
صغحرأصبلأولد

ة8"+،نهلألل!!الل!5ح.50
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للوسطالمبنى

Middle Voice

ولكنها،للمجهولالمبنيشكلتأخذللوسطالبناءفيتاتىالتيالافعال

ر3!ف!هةفعل:لذلكومثال،لذاتهالفعلبعمليقومالفاعلأنعلىتدل

للوسطالمبنىالتامالمضارعزمنفيالفعلهذاجاءفقد/مجد،/عظحم،

،ممجدةذاتهيجعلمابفعلقاماوذاتهمجدانهبعنيوهذا؟"+كاه!ةةس!ة

التالي:النصفىالشكلهذاجاءوقد

.!كالم!لل!لاس!فبما+،لبأ"ملالاس!ةةللألحلح""لأ

س!ةةة،؟"+كاههغ

لمجد،كدبالمجدلأنهللربفلنسبح.
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الفعلمشتقات

هذهوأهم،والاسمالفعلمنكلخصأئصبينتجمعكلما!الفعلمنيشلق

والمصدر.المفعولواسمالفاعلاسم:المشتقات

Participlesوالمفعولالفاعلاسمي-أ

والزمنوبناء،زمنوجودفيالفعلمعوالمفعولالفاعلاسمييشترك

هووالمفعولالفاعلاسميحدثزمنأنعلىيدلالفاعللاسمالمضارع

الفاعلاسمىالماضيزمنويعبر،الجملةفيالرئيسيالفعلحدتزمننفس

مثل:للجملهالرئيسيالفعلحدثقبلالحدتوقوععنوالمفعول

.+ئةه"صةOouهـكالألأد"هـكاس!ه+لاع5+لأ+ل!فق

)ألاهة"!لل!لا3"كاأ+م"+صالق+للألا

"لاهـ!كاة+لاللأول+8سة"ء"لأ+ةكال!هكائةفئمالم!"،

!ةول72+كاي!"+لأصألم!س!م50،

/ل!هرجسدكحرشةؤ/ثئاء/لل!دختم/لحجرلبى/سطةبعد/ق.

/لصخلص./ي!/لثالث/ليومفيقصت/لجنود،لو/سطة

فىقصت7+كا!لح!4عهوالجملةفيالرئلسيالفعلالسابقالنصففي

4"هـكايختم20+!غهـكالألأالفاعلاسموجأء،البسيطالماضيزمن

لمحبلكأنالحجرختمانإلىللشيرللمجهولالمبنيالبسيطالماضيزمنفي

الفاعلأسموجاء(،القيامة)أيللجملهالرئيسيالفعل

تمتالقامةأنللشيرإل!المضارعزمنفيولهـجرسولثل!+!ةكا!"8

تمولكنء،و/ثظبعد:كلمتييقابلماالنصفييوجدولا،الحراسةحدثأثناء

.والمفعولالفأعلاسميزمنخلالمنالزمنمعرفة

المختلفهالاعرابحالاتفيالاسممعوالمفعولالفاعلاسمييشترككما

تصريفهمافىالصفةمعويشتركالتعرلف،أداةوكذلك،والجمعالمفردفي

علىللدلالةالفاعلاسمويستخدممحايد(،مؤنث)مذكر،المخللفةالأجناسمع

وأ،الحدثعليهيقعمنعلىللدلالةالمفعولواسمالحدثبفعليقوممن
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وإضافه،الزمنيةوالاضافهالفعلنهايهبحذفويشتما،كصفةلسلخدما

والماضي:المضارعزمنيفىاللاليةالنهايات

Activeالفاعل Particinle

المضارعالماضى

مذكرمؤنثمحايدمذكرمؤنثمحايد

ov "- 5 - aaa I - av-ول-لالل!-"كالاهm.No

.Sin

ov-"5-كاس!"-لا I-لاللما-"كالاه-.Voc

.Sin

Acc.-5"+لا-"كالاهول-لاه"-ولcaلا"-لأ"-

3أول.

!Geول.-5ثي50-كالاه57-هلا+5لح-"+لأ20-كاه57-"لا+5لح

3أول.

78-طهلأ+سا - " ! +! - 6dلا-5+لاova-"!هلا-.Dat

.Sin

Noيح.-ه+لاس!5-5"كالاه-لاه"+"-+لاس!ع-كاهصهسا-"سه+لا

.Plur

57ح.-ه+ولء5-كالاه"5-لاه+سه-"ول+حع-"كاه-"لا+"

.Plur

Acc.-5لا+س!5-هكال!"5-5لا7ص!-"لا+"5-كاه"5-!ه+لالل!لا

.Plur

ovxcov+للألا-"ول!اللأ-كاهفئ!ل!-aal(لا) I - ov-س!ول.-ةلا+للألا!G

.Plur

Dat.-كالاه"-هكالا"!لح-هكالا"-كاه،(لا)-كا"،5-!كا؟(ول)

.Plur

بحذفمنهاالفاعلاسميأنيأ؟"ه-(بتنتهيالتيالديبونان!وأفعال

صفاتمثلالنهايةهذهوئصرفلاحط!ة-ا510وإضافةا"لم!ه-ا

tpxogca:فعلمن/لآلي/لطدكئملمماكا!"-غهول!3لح:منلالأولىالمجموعه

أجئ،/ذهب/تر*،

-112-http://kotob.has.it



زمنفيإنهامعالمضارعنهايا!نفسفتأخذالثانيالماضيافعالأمأ

ومن،ع"!ل!هءمالسابقالفعلمن/تى/لذسداذدماهـ"غ،مثلالماضي

يأتي:ماالفاعلاسمبهاجاءالتياللدتورجيةنصوص

المعنىالفعل

أحيا،للمايه،

عيش.أ

كونأولكاهغللأ

مرب

ضأ

،مقدأ+هـكا!مس!!لدما

قربأ

قومأ4ولكاسأ7+لم!؟

ولd2كلهـهع.

.ubااs

صة(!أكاس!77ول)

لنصالترجمةا

+"كاهحول!هـكاهء+؟ش!"مناصلو

-!/الأحياء.اجل
لالل!+لالل!+لالل!

+مكاهس!ول!هـكاهم!+؟ش!مناصلو

أجل

لل!+لا+لالةهكاهلالل!ول..ضىالمر

"+!كاهـكاه!لاس!س!2+لأممنصلوا
هذاجل

طفق+ولللما"لألها!قرابين

ياله!"+لالل!للأةملالد!لأللما+لاه+المقدسة

ده،!كالاهـ"فقوللألم!فقلأ!"،-ا!

ضحالانا(

"+!هـكاس!"ة+لالل!لا.هـالذين

هأ.شدمو

عه!لأ*5ه،5ةحلأ"500.اللهشدوس

ةصلأكالأ)"ولة2،دوس
.القوى

سالأ*2020+"ولصههـسةةلا!ةالذيثوس

ف+كاه5.يموتلا

غ،+ولفقولفقم،س!ولKai!ةآظمأكل!
مو!
8vهـ"فقولالىوصعد

07etcلةعOءلأ"لاهلة5،اثلسموا

"غكالأع!لاهلأ"لم!5.ارحمنا
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هitaOthv.أن؟"،
ءلم!،

دةلا+كاهفعلأجلقم!

)"ةءلأهوللحلألم!ولفقالمجد..

؟"لا،س!ةلحلمهكاه؟ه،!ة،لم!لا.رلاهـ

مين.

كاله!لد!حلا+فت!!ولمسألد!س!ولللرب...،اصعد4داحسلأه"لم!ه

ةة!لد!2ط،بالمجدلأنه،أرلفع4+2ولعه.

bلمجد،،علوأ3ول

yapةص!ةةغكاه+"،لىإ.تقىأر

6cvEXOفقلاتالسموا

م!"ع+هلةعobpavovS.سلأر

فليط.البأرا

يةلحء5+8!ا"+مصه،كلأ7+لاه

"ة"هولس!لم!قهـ"،الجلوس.ايهاأجلسهـفولسا"لم!7

يةلاكاه+لآ+ح.

5الذدنجميعأعلملئا،كاههةهة tvto?،"v
بكلمةأ
لالل!+فقهـ"ة2الحق

ة""ةيه!+!لل!ول.سئقامة

68ول!اهلإة!ةلآ+لح

ص!سأءهـي!"طة5

كاثلأ"لأولفس!لأ+سأه5فيلنمعنا"تيآض!"ء"لم!ه

ن،!كا06.عاليلا،دعوأ2ول4ول054
5،الذىرك،ارجع3.؟ول

لأهللأدأس!دأش!لم!207ةوللدأهـ"ءوسألىأتى،اذهب

"!،ة!لأ"غ!ول-ع50.الربسمأصل

فيشعنا
.Kvpiouلمأس!صا+"لم!هلاة

الاعالي.
"كالئمالألافس!لا
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أصرخلل!كاهلم

،أنادى

أصيح،

أذيع،

أعلن

أقوللل!لأش!"

لمسك"ا+غلم!صهذفلم

يقبضلل!لا

على

ضعأس!+هيلاهـ،7لم!سا

على،

يدأز

على،

دأزو

هجمأ

على،

لطم،أ

ضرا

طعقأ

قيم،أغلأ-ع،"للأ

أوقظ،

أرفع،

ستيقظأ

نهضأ

عهة+.200+كاسأللألة

لم5ح+لافتأ2أ"،صارخين

ش!"لأهلأ+س!5،قائلينب
ددوس!دوس

ه"لأ!لأ،لحهصألأ"ع,،50"لأ"انت!دوس

كاول!ولم"كاس!صة"ي!"ناه"".بصار
الليلودا.

15"يةول65(1يا(6)يهوذا

هخالف

ة"+ميهول5لم!50موسلناا

سةلبما،ملالأ"ص!+هـصهم57بعلابالفضة

-vثر+كالأمة

لللهود
"5+لح15،لاة"5"ئهلح.مخا

+""لأةلم!500أ،سلناموا

ة؟ة2+ص!م"وللم!ه55مخالفو

غ+!ءلا?ل!كام55ور!الناموس
اأخذوا

8+لا8+كالأ"*فب!"لا"+كارلاوسمروه

كا!م+!أص!كاثل!"7زئ!+لاس!الصمليبعلى

Kpavicp.لل!+ه+.!يىأ
،ط!رسور.

"هأول!هة15]6يا(6)ايهوذ

ة+"م!هلا5لمما50مخالف

لناموسا
لم"م"لم!/كالال!8لابابار
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وله+؟"،"+"،ااموتكائنولهـلل!3

لمسجون

ية+ءقيكالا"v"لأ+ةلا،..

لا،لدا1،فيعاا+كاهسلألدما

+هولK"7+ساول.-ص،لألما

!"سأة+كاس!7+ةلا"+كاس!قمكأ،005أحتمل

!ا"كاثلأ،01
صعو

"ءع7+لأ"+"للأحفلأومثل،بة

7وسمرو vةصلألاة!

\،،خشبةعلى

هـ"+س!ص!+لاع2صاطه،للماو

وصعو

لأ+كالإ"2منياقبر

"لالحلب!+كاهم"7!ا"كاثق،لعازركام

هـغ7"!!اص!لا.القبر.

لالم!لبأهحلم!7ةغوللةه+بابهوذا)6(

7هـ"هولمخالف

kycipaqلناموسا Aocdapov
لأنه

يونا.د.

'Iou&aq[61.أيامثه06

الحو-0

؟+"دميهلا5ط!120فكذ

كاثئأ+ءمYap"أللألايه05

+ملآح5-:نلا!

/*.أوبعدأيام

--.1,JELVEV!5"ءلم!7س
حلمو!

س!ول7+!أه"؟صة7هئةلقبر

عوله+لأ،للما+ل!ه5سلد.هكذا)

،-نلا-!

؟ئه،[b]كالل!+7م7لم!للماوليامء

+م5"ش!لألم!"غ5غلم!ءولهس!ول،بعدلأمواتا
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ختمواأن

القبر(

لم!+س!+8+لهصا"ولف!ا!س!

+الافق+5،أألاهـس!لافق+ولأ

8+ولهـله+5ول

هـكا!"لأكاأصه+!ا05

أوجد،لدأءم"+ن

أكون

أألاهة"ع6(1لأ(6)ابهوذ

؟"+!هلالمماههص!الناموسمخالف

لل!+ولة75+كاس!لالةقأنجالحقيقه

س!،"هلأ،س!لأول"كاثد!vلجنداو

كا+"س!+،فق+سه".ا"اصعلمو

نهضتحقأ
لاخ+لل!75لأس!""05

"ي!+لد!كاهفةه+،ولهلم!كا!،أنبعدالعالم

ةهـ"+ثلماول،ص!صأ"طلمت

)7لاجلوقمت

صة"+كاهوللح؟ةلأس!ول50المجدجنسنا

لم!لألافت!"ملأ،س!،"هكاه!هةريالك

لةلم!يمول..مينأ

لهاةovoyEv1ic"583صم"سأ..لاايهاا

حيدلوا
هلأهولفةه+لحهس!فةهصوالجنس

"هـدةه+سهولعولللأء"يهوللألاالذيالله

""،عه!ءلم!يه!س!ة"+"ولالكائنيموت

كبل.الذي

خلاصنااجل
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ي!+"ةولغ+س!لم!pav7.يتجسدأن

والدهالقديسة

!ا"؟"7+لد!كاصالداءالاله

"!الآ!للما""كا،س!7لآ5.-البلو

لا!ة5"8-.مريم

هـس!+هة!للأهكل!ص!"

صةس!هـ"+ساص!you"ول"سا15أيها

الذىالاله

أبدون

Tn"6prصاريتغلر (oq&,

evav8pwiti،ع"كا.انسا

كا+ص!لامهـلل!س!"4+ص!،صلبو
ادبالموت

!+كالأم*وهو.الموت

،عهص!هةكاء.لزاللا

"!لل!+"ول07"لافهـلا*الثالوأحد

!7،المقدس

كالأ+"+ac,ءصا5للألا
لممجد

لآ+5"لأيهعالرووألاب

""+هةلح،القد
خلصنا

كاولولةه"!لحةلم!س!لأ50

فبما++"+""

صه،5فئ!+لب!لحلأسه

jtmL!VEvlI

كاكائقلاهلألماده.2
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النهقدوس
منالذي
صارأجلنا
بدونانسانأ

)أوللغيرأن

وهولححول(

الاله.يزاللا

القوي!دوس

أظهرالذي

مابالضعف

منأعظمهو

.القوة

لا"200ةس!505

ط!لم!لأ)صاةة2

ytyovaS،صةهـولء+للماهلح

ية"+غ++لل!لح

ص!،!لم!"لا"ن!02ح50.

هس!لألهلحةصلأكاا)ولكام،ع

لأص!ةغهـكايةس!ول؟!

68 ?? t8pexov

لآ+5كلأكالأ!لة20

س!+صاةس!صاكا!ولس!ول50.

الذيفدوس

لمو!لا

صلبالذي
أجلنا،من

علىوصبر

فيهـقبله
وصأرجسده
لاوهوكيفا

أزلي!زال

غيرمال!

لأ*0؟5هـ!ةده"لا5+0

كاة+"ولمهـلل!؟ش!5

ة؟"لألم!د2،ة8+لاة"ف

كا"+ول5"ئة

هـ"ول"+5لأ&no4elvaqكا

!"!aped

5غول Kaiس!ة،"!5،لق

هـ"لاط!+لب!

لأش!لأه"ول5+ن!هءمس!؟5

ه+"لا"هـيةلح،
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سةء4ءلل!لح

أمو!لأهـ!كائنلل!

حرسأ"ولهـ!كالل!

حفظ،ا

أصون

هب"أ"للأةس!"لم!ه

عطيا

النالوثأيها

المقدلمر

أرحمنا.

yia+م"ص!5،غصلأش!كالأ!!ه

لم!يه2.

82+كاا"!ري!+كاس!لاسة،ص!قالم!يح

بلن
-,VCKPWV
إلاموألا،

"هـلب!+"ولهـسهوله+صهولدألموت.

ول"+كالأصه5،،تلموا

2+5"لح.ءينلذا، evك!"5+5؟

.القبورا

لم!وللألم!كاهسا

لل!!7لاء"!كايهلم!ء!ا20..بهب

؟!،"!ءلأص!!قه+2ا!ى،يقلم
بقيا-

+هـءولس!لق"+5،ةلمجيدا

ولغ+قيس!لاةهلحلب!

ص!ولكاه+كاقح5"؟+هئة.

+لاههـ"هولص.أنبعد

لأ"هـكاهـكاماح20+وللحجرا
بوأ

8+لة+فقلأ'Iouothwv،-.و-ليهودا

+كاأ"!اللأ+لئ!سا+"موليلأولهـأحر

هـجسد

+لاكا!كايملالل!هرلطاا

8كاهئةابو dpxavt6v+

كافقلم!س!،-،لجنودا

72+كاع!!،50"ءلم!7"+1الثالتاليو/في
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المخلص
الحياةواهبأ

للعالم.

ودم.اظوللم!"+حس!لم!لم

الوحلدلالهلأمنلدماولكاا
لناولناللذانسرار

المقدسا

..،شارك

.هدأنل

،"ئ!+لل!كا

ثل!ة"هلم!قم!لا5ع

فف!+لالأ+لب!له!كاق،.لا،لل!لح

كاi+"لم!لق50"

20+"لم!؟"

لم!هوللأهم!للأهنة05س!لآه

لم!"+س!"قيلمة+ولم!ع"+لأفبأ

ءلأء"!كالأ+كاللألم!س!ول.
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Passiveالمفعولاسم Participle

وئصرف(-ة!داء510بإضافةالمضارعزمنفيالمفعولاسملصرف

فيأتالماضيزمنفيأما،الأولىالمجموعةصفاتمثلالنهايةهذه

مقطعية:إضافةبدونماضيالفعللجذرالتاليةالنهايات

كرمذنثمؤمحايد

لا؟ول.-س!؟55

؟يس!.5-كاآس!"-غول

ولحح.-م!"+!ا-*كاآس!لا-حلا

3أث!.

ولولجم!.-ش!20+ول-س!كامأ27ش!+ولهع

.(!!-غ"+ول-،س!يبم4-"+ول
.Sin

Noأm.-ع+ولس!5-؟"كاآس!-ص!"+ول

ا!لا.ع

-صآam2-ع"+ول El!7هح.-غ+ولس
.Plur

)ولءلما.-ش!+ول"5-"كاأحع-ع+ولسه

5حول.-غ+لأللألا-ءكاافقلا-غ+لاللمالأ

.Plur

!!!.-كاآء5(لا)-ءكاأ"!لح-كاآس!،(لا)

هى:المفعولاسمفبهاجاءالتاليةالليتورجدةونصوص
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الفعل

للماه+سام"ء

صلأهـصألملل!

لل!غء7+"،

ط!لم!04،له!5

س!8

لئأكاللمالح

لأحلالافلل!

للأة"لا"+كا

لنصالترجمةالمعنىا

،حء"سهصلا...لك.السلام..،أنعم

-ءص،أمنح

وليلأس!"دلم!للما+هعي!ول،الرب-هبأ

ة!"لةسأ50لم!س!+فGov.0و

"م!كاس!لالحهـكاهءلأ+ءممن1،تضايى

فق+ول"هـلملم!هض!وللل!ول.أجلي8أتاد
لمدصاياللن.

ولكا!مهـكاه!ولم!س!+ولس!ممن1،أخبر

اجل،رشدأ
لل!+4v،سلأي!+هولولع!لل!ول..ظينعوألمحو.علمأ

+"!كاءلالحهـكاهءpeR(-'1من1،أدا
أجلأمومت

لأللأ+لم!"ه،ت!هـvtiwv7.أ!ين

كا.2،ءهـثل!كالألمماول"!حقأ-.خلصأ

فئ!+لا+م!لم!لة.ولهكاا+س!.روحكمع،يلد

ينجب.

صالا*50ةحه،2020"لأ*.اللهوسيلد،

،،وس.ينجب
صلأكااهمولة!*،لا500

.القوى

"هـدةول5+س!لحيالذوس

ه،غولهلأحهـ"+.لموتلا

وللام!لاهئ!هـ5،7منولدلذى
أءالعذر

ح"كاس!هوللألم!يهلح..حمناار

50؟لاسة،5ةءكاة50؟لأ!.اللهوس

،،/وسيصلب

صلأكااههءول،لح.لقوي

لأ"هـيأكاه"لأ50+"ولالذىوس
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"لا"+كا!هـلل!"ش!ع.يموت
الذيصل!

ة"،)4qx071س!صلأس!كالأهول..ارحمناعنا

لألم!صه5

صلأولحكه"5،صه"اتكبارأ+حم5"ولع

عالا-شفاأمجدولأغو3
"+كاس!لمسا"ح752+كليات.كندرأ

2"هلأ"لا"+

+ول?س!لاة5لحهول5الممجد

هرهالطا
ء!ة"م+!أهول"+طقي!حلأهالمبارصة

!أأداس!له!ي5والدهتنا

ة!صأه+كالأ57لألم!فقلا-!االدلألها

youالبتولية Mساسه،!م"+!ح!ة

،لح"""صه.قي

كاثلأصهولولفEv+ه"2فيشعنا"باركأ"لاس!لاهغلل!

/.عأليلاا،أشكر

،5"ه+كالأللأولالذىركامجد

لاه!لألأس!لاس!لم!57عويأتيألى

م!هـ"لق!ا"؟ئ!.بالرس!

صلأمءه!ءول50فيشعنا
لاعالي.ا

.Kvpiouلاس!؟+"له!ةولة

فلالأدهكالقلاغ5"ة+

كاأليا،.5؟07

لم!ي!لأه"؟ء4لحهولالآتىرك.

.الربسم

س!صلأملم!ةلاحهلحباسمأيضأ

ص!ول!+"لم!هولهKvpiou,.الرب
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أكااول!ةهصه!،لل!

للما+!!+

هـكا"صهلأمحأ!للما

مجدمع،لممجدمع

(.passوالروحالآبأ

القدسكون

..ممجدأ

مع،

أشارك

آخرفي

مجده

نحن..ألد،

لمؤمنينأنجب

نسجدللكلمة

الصمماوي

بفى

الأزليه

للروح

،لقدس

المولودمن

لعذراء

.*صنا،

ختم،

وكما،

أنبت

ختمأننجعد

الحجر

بواسطة

اليهود.

!لاكاةه"لحكايوللاس!5ع

فب!7+ص!+م"،ص!سأ

لب!7لب!"لأطه

ول+س!لةلم!"+؟!كاكائقهول

لألم!يه2.

6vvavdcpxov78ول

ةولyov,؟"+"+

Kai،07"لم!قءلا+8+ول

غ،+ص!هـمغولهول

هـ!لأء6ع"+ولع!"ع

كا7+للأ"مصهوللالم!فقول،

!ة!الم!ولكالألالل!ولس!ول،

Ala'LOl,،"صأ

ولء!كا!لاولكاغلل!"ءول،

+ئأهصلأهـ"هول

هـكا!لأ"هـكا204+!ا8+؟

,lou&aicovفق6لأ

المطلقإلبهالمضاف

Genitive Absolute

فىآخرضميراوصفةأواسممعالمفعولاوالفاعلاسميأتيعندما

ويثشبه،المطلقإليهالمضافبسمىالتركيبهذافإن،إليهالمضافحالة

مثل:العربيةاللغةفيالإعتراضيةالجملة

25-(-
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.+ئآه"هـ،ههـكالالأ"هـكالأعلا+هع

لأ+78فتأولأ"هولة""لل!!ا،

/لي!د.ختم/لحجرلو/سطهبعد/ق.

.scatلالئ!+لاطه+لافئ!+هـمةفق5

ةهية8+لأللأ+لا!ه!ولولهلإكادلآ+عطةهـ7!ة"هص!ع

بستظمة.لحىلبهلمهعلصو//لذيقوجصيع.

المصدر

،3 nitiveول

أداةخلالمنإعرابحالةيأخذوقد،الفعلمنيشتقاسمهوالمصدر

إضافةخلالمنويصاغ،نهايتهتتغيرأندونالمحايدلجنسالتعرلف

التاللهالنهالات

الثانيوالماضيالمضارع

البسيطالماضي

المستقبل

اللامالمضارع

للمجهولالمبنيالماضي

-حهول

-"

كاىس!لاه

-ع"!ا

لآهـ-ول"

الليتورجدة:فيالمصدرفيهاجاءالتاليةوالنصوص

لترجمةاالمفىلفعلا

علىا.تقدمو..،أقدم+هـكا!مس!لدأم

هذااقرب

1(.)هكذالرسم

نكونأستحىلل!كاا!"+"

النص

...."+!هـكاعمس!لا"+"،ف

6م+ههول.

"ك!صأ+؟س!"
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فأه،"+سه!!لآهـلل!"لألسما...--

،2"لم!(لأ+5المقدسألانجيل

"،هكاههس!للما55+ئة

لأ"هولء"لةلألأس!صلأههول،

"م!لم!يع!ولحول!حلم!غانوبعدايأمأموتلد!!كائنلاهـ

ف+س!لم!8+القبرختموامات

!هـءوليهv"أ!+أفقلأ+هـس!لأ7

!م+لاهفقولا
يا8ول+هـف5ول

هـكاس!لأ"كااف5+ول0

هئ!!ة"+"،عهلاس!لم!"!س!منقبلألذىلد!ة،"كاأتجسد
.اخلاصناجل

"؟ة

7!وللا"ع+ءلم!7والدهالقدسمة
للجسدم

كا7+لد!ملأ"ه!الدالالها

كا"صه!لآهـلد!"ولس!!!+ع.مريمالبلولية

""لأولع

ءهـلاه!ة+ه"ئهسم

صةس!ساهـ"+غلاهول

صهكمهسه،.

كالألاول،كاهم+ءلم!لد!،ول7؟ماانلصتعدسر،لىأ

لا7كا!كالأ،ءلالحسدالصلل!،ءرجع"لم!

..-،هباد

،؟،م"كاولصآءهـ"ء!يةلاغ،الموتويحتملأ!ل4+2ول53

"+كاتقما+))P،فب!الموويقيم3كالا.
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وله+ص!ولكاهـ!!،3اول5ء!اه.المجيلىةبميامته"أح!مللد!داهش!لم!ه+دأ

اصبر

vat,لأ"كاعلى

لأس!"ش!"ه+هلةلح،قيبئألأس!""س!لل!

لاهـء+س!"+ققلح،ءوللا+،(ر!ح

لب!!ةةولء"ءكاه+كاهلا!ةاستدقظ،
انهض

5+؟".ئة
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ادابحالباب

الكمأجزاءباقي

لصفاتا

لضماشا

الجرحووف

الربطأدوات

الظرف
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لصفاتا-ا

ADJECTIVES

والجنس.والعدد،،الاعرابحالهفيتصفهالذىألاسممعالصفةتتفق

التيالثانيةالمجموعةأسماءنهاياتتةخذتصفهلذىألاسمكانفإذأ

210-امثل:بتنتهي

/لث!ءفدوس!لأ5!ع55س!ةلح

المجموعةبأسماءالخاصةالنهالةمعلأ*208الصفةجاءتفقد

الاسمكانإذاأما،كاة5ةحوهومذكرأاسمأتصفلأنهاالمذكرةالثانيه

تنتهيبالتيالمؤنثهالأولىالمجموعهأسماءنهاياتتأخذالصفةفإنمؤنثأ

الصفةجذعكانإذاأما،ساكنبحرفينتهىالصفةجذعكانغذا71-ا

المجموعةأسماءنهاياتتأخذالصفةفإن-"-()أومتحركبحرفينتهي

مثل:أ"-ابتنلهيالليالمؤنثةالأولى

س!هـكاهلحلةحكاه"+"س!+نلآ+5لالأم"ئ!75لآ+!ط!،لأكا5

'oaلآ5ةهـ55ةة!هول coXti+5"كاا i!لم!ةول27،هـ4هول5كلا

نةه+هنةهص!"ساكالأصلآ!ولس!.لح

/لرسولمةمعة/ب/لمقدسة/لو/حدة/لنهكنيهـسةسلاعم/جومنصلو/

/لأزتودكسية.

إليهالمضأفحالةفيكلهاجأءتأنهاالسابقةالصفاتفيفنلاحظ

حألةفيمؤنثةكلمةوهي2"؟كا!"،!غكلمةتصفلأنهاالمؤنثالمفرد

جذعهالأنالنهايةبهذهع"لا!الصفةجاء!وقدالمفرد،إليهالمضاف

جاءتفقدلأ،5"ههـ"،ع5،ولكالا،أمأ،اا!ملحركبحرفلنتهي

الصفةأما،ساكنينبحرفينينتهيانجذعهمالأن7(اعنهايتهما

مركبةصفةلأنهاالمذكرةالصفةنهايةلشبهنهايةفأخذتولهلحهةههـ"ة

-013-
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معالمؤنثنهاياتفيهاتتشابهالمركبهوالصفات(open-ه!اولهلح

مثلالمذكر

مريم.البلوليةالدائمةهـ"+هم!!ة4ولهول5"؟م"ول

المجموعةأسماءنهاياتلأخذفإنهامحايدأ،اسمأتصفالصفهكانتوإذأ

مثل:اوله-ابتنتهيالتيالثانية

/ميق./ففدس/لروحهوحدو/س!ول!ولحفة"لم!لأ!هه"لألم!ول.

لستخدموهنا،موصوفاسمبدونوحدهاالصفةتةتيأنويمكن

مثل:كاسم

+ف"هلا*2"ه+!هسألأيهعللقدببسببن/ففدطت

"كاثلمافولوللأس!'CO"علأع"ه+كامالا1/لأطليفيهوشعظ

vةcة"!لح"+!هلأه!ه!غ+صلأ؟"لمةلم!س!لا855+لا*مكاسا

/لصسيح./خذو/قفدموس/لظمظلفو/ط

:الصفاتمنالنوعهذابهاجاءالليتورجيةمنالتاليةوالنصوص

النصالدرجمة

"أهولة"ع116ةicapdcvoلم!5عيا(6)ايهوذ

"لأملل!"ولهـفء+س!75+كالأ"*ولةالناهوسمخالف
بعتبألفضة

+سةهلح15"لا؟ه،"3لحnapavb!otqلللهودالمسيح

كاء!ص!+لم!هولدهم5+غ"!هلمهلم!ح"هول،الناموسمخالفي

مخالفوأما

+هول*v+كالأم,8أخذوافقدالناموس

المسيح.

يا6(يهوذا)
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الناموسمخالف

اللصبارباس

أطلقوهالمسجون

قدوسيااذكرني

فياجئتاذاا

ملكوتك.

ياالربباركوا

أعمالجميع

الرب

نحننسبح

ونسجدالمؤمنين

المساوىللكلمة

الأزليةفيللآب

،القدسوللروح

منالمولود

العذراء

لخلاصنا

يا،لمتدبيركالمجد

البشرمحب

.وحدك

البتولتلداللوم

الجوهرالفائ!

الالهأجلنامنلأنه

الدهورقبلالذي

صغيرأصبيأولد

النجاررأى

الأعظمالبناء(

Io'&u[61ة"+لايهلم!205 ac'

لمس!مس!لملميهول8+ول"+"،،+؟موله

!ة+ءصلأ"كالالاس!+لأولة،

,AytE'،لم!ولهـكاهغ7+5لم!هول

.Gov8لأغقي+س!صلأساكاهلم؟

س!لة"هلا،ش!+س!+فلا7س!+يهEpya+هئة

,Kupiou

+ولةGuvavapxovAbyov,+"+م"

سه،ئم+لاس!"لم!لة7"،8+لاس!ول+"هـمغولهول

هـ?+ش!"+ولسائ!كاي7+لل!صهصأموللألم!فق،ول

سةلأوللم!كالأوللل!لم!س!لا،+كالأ+هصأ،،؟ئه

.Govغة7+سأة،هلالم!هه؟"!

لم!ةولء"مأهـده"هـول+لئ!س!،

IEpovلأ"+هـمش!ول5لأكاي

,ic'cet+78لا+لأس!"ولهصاكالأه

5غلاس!ولهـلأول7 'yapلألم!!هt6'

vo9v,س!+؟ة؟لأه

58س!ةلح. ahthvwvة+م

لأس!ولذهـعtov+ص!8+كاههلم!ول"هـول
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)البناء(النجاررأى

الميلادالأعظم

العجيب،والمولود

.الانسانالرب

حبلاأيضأ()رأى

بدونوعرسيممائلأ

رجلا،

الباراقليط.وأرسل

جسدكلورب

المصسالثالوتأيها

أرحمنا

اجلمنصلوا

ألثهكنيسةسلام

المقدسةالوأحدة

الرسوليةالجامعة

الأرنوذكسلة.

أسالمحفتناو

لأرثوذكسيين.ا

أجلمنصلوا

الصالحالهواء

.الارضوثمار

اجلمنصلوا

الأنهارمياهصعود

.Iهكمقدار

لاءولهـعيةهov+س!هـط!8+كاهلم!ولول

لأس!!ألأ8+7لاس!فلمامس!،لاح

لم!وله+كاهلأع+"ء"!ة+،غلالل!

20"مول،+غهـلايهم20+لل!

vop6oovK Etoupdvtov

وله"صلألألم!"لأصة"،يةلأ"ولهمةع

لم!لأxwplSةش!ءلل!م؟هول

ه!كيلح،هس!هعهـ7"!ةهولهنة

7 cov+"سهغ"س!8+لاول،!ه

50"لة!كاه+7لحة!"كا.

Havayia+ف"م5

!لأغولهكالأغ"لم!لأع

OEص!ملآ+لحمم!سامي!لا57 vetم!كاحوللحكاه+

-tiلهلا"ه2لم!ةلأ57هـ"،دلأه5لآ،2 S

"ئه،ية+يلأه+كاه،لآ،2ةهـ55ةة!هول

7د!.2 aiلةه+هلةهس!س!ولسلأول

"ئه،لافئ!+!لل!!ةةههـءةلم!لأولفق

+ة!كاسا+س!.لالل!

هـكاهلحلةءكا!"+س!+لة"غلافق+

دةهـ"لأفقولص!ش!مللألأ

سه،؟+فئألا،ص!+مفق!الآ+2لألآتج.

+مكاهص!نلحهـكاهح+لأغم

لآد!!لم!لم!ولكا"+عولهيةلاص!لمكاهس!لل!5
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أجلمنصلوا

محبيملوكنا

اهـ

أجلمنصلوا

.المقدسالإنجيل

المدنوسائر

أجلمنصلوا

القرابينهذه

الكريمةالمقدسة

الابهووأحد

هوواحد.القدوس

.القدوسالابن

الروخهووأحد

آمين.القدس

ألالهالربمبارك

.امينألابالى

للآبالمجد

والروخوالابن

.القدس

قدوس.اللهقدوس

قدوس.يالقو

.يموتلاالذى

منقامالذي

وصعدالاموأت

السمواتالى

ايها.ارحمنا

المقدسالثالوث

ارحمنا.

اجلمنصلوأ

الكاملالسائم

كا!"+ش!هـكاهلحلةس!+لةغم

ءهذ"هـلاللما+كاماملاققله!لأسلأساكاهلم.لاللأس!

+مكاهس!لةلحكاهOE+لةغمئةه+وله؟لأدة

د!"لةلالأح"!هول

ص!،صأ+كاهفقول+ة"حلل!لا

كا!"+هـكاهلحنس!س!+لةس!م+لأفقولللماصألأيه

+"ول،لل!ولةلق"لل!ؤ+هلة+لل!ول

لح"حمي!+س!+،50"لأي

53؟س!صا50،85"لأ"

.vولغول+ص!"له!ئةلأ!ولههلألم!طة

صةلام!8+ي!لاهع!50"مولةهس!85

ئ!دأ5+هلةعئ!"فائمالاسه4،!ةلم!7لأ.

"غةةصة"+"ولسة"ولبب!؟Kai3لب!؟لأ!ه

ول+"+"لم!ولس!سأ"،ولتةول؟ئه،،5ءده

صالأ!050هس!،20

لأ"08عة،،ةمولءكاا،

50"لأ!07"لايههـ"لحةكاهلأية؟ك!7

غ،+فقوللاس!ولهفقول،ص!!ة4لاحهـصلأفئ!لأ

Etc+هلة5ه؟"ملاهلة5،س!صلأغكالأهول

سهلم!"لح""لأية+؟ميهلح،

يلأغكالأغولهيمفله!لح.

"كا!س!ءهـكاهـغق+ن"غلآل!لح+ص!!ة5"،ص!

http://kotob.has.it



والقبلاتوالمحبه

الطاهرة

الرسولية.

بعضكمقبلوا

بقبلةبعضأ

مقدسة.

.وعادلمستحق

المقدسةوبقيامتك

بصلوات

ذالاوشفاعا!

الممجدةقداسة!ل

المباركةالطاهرة

الالهوالدةسيدلنا

البتوليةالدائمة

والقديس.مريم

السابقالنبي

الشهيدالمعمدان

يوحنا.

والقديس

رئيساسلفانوس

وأولأالشمامسة

.الشهداء

القديسينوالرسل

الممجدين

الحسنيوالانبياء

الشهداءالظفر

مصافوكل

القديسين.

السيد)فلان(أنبا

مم!؟لأءلأ57،كاس!"يهلأف7+ع،سهلأ

ولفق+وللل!هلأيهولفئ!لم!كاهـ+كاق

فق+!ا+س!+كا!"ةللماول.

هـكاهكايه+كاهةح"يهصلألأصةولهلح

سا+سهلم!لأ"ساهـلاس!لبأصةلأده

!ةغ"هول،"ئ!ة5"،هول.

وللأ+ولهكاهـا""لاولول"كاه+كاهـولصة

ءلةء5"ته؟له،+مكاس!لمس!85"سألآ+2

+"لا"لأدأ"5لأ+ء"ءولةة!هول

!ةءميه+ولهول+لأءمس!"وللأه7ط!س!لا27

+كاس!ة"هول72لألم!لأفق

"ئه،!ةهـ"+صاص!4ولهولصهول،2""م

Kaiئةه+وله،لأولم+Oوله+لأهـ"ئهول

ولهلم!كامةه"+ئةه+كايا++"لم

له!"+"لا20"أللمافلألاهول،

؟ئ!،+ئةهمألأصهولهلا"هـء+ي!هول+هئة

سة?"ة"صأوللأةهول،8ئ!

+مللأ+5لم!"ء+لام20،

won+فقلأdcyicovطة+!كا+ةللماذلا

ولغ!لحةلأللما

5 iccxkxtvtKwvهـه7+فقلا،هئ+"

لماaPTUPCOV,،"ئه"++!الافق

فق7ولء"هفئ!ول+ولفق!لل!،لأولكا.ئةه
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اساقفةرئيس

العظمىالمدينة

ألاسكندرية

وأساقفتنا

الأرتؤذكسيين

ومنالمشكورين

الراقديناجل

وآبائناونياحتهم

)ومنالقديسين

ونياحةرقاداجل

القديسينابائنا

ايضأ(

الذين-وجميع

الحىبكلمةعلموا

باسنقامة.

الاساقفة

الارثوذكسيين

القسوسو

الشمامسةو

والاكليروس

العلمانيين.و

وجميعلاءهؤو

لارثوذكسيينا

أمين.

للقديسينالقدسات

الربمبارك

ابنالمسيحيسوع

بمالرووقدوسالله

لةلململهاةسةحولهلحا!ولمساهول+هفة

لةء"ه+س!كاسأ،+ةهول

ticلم!حلأسهصة+هة"م!لل!لح

ول"يلأس!"!ولةمح"سةع

56oOpoئه،5غWلا

لألهافقلاغ+كاسا،ة+للمالا

فق7ولص!ءلأط!"كاا+7"؟لل!ول،

سأ"ول"غ+لةللأحكالأله!؟ه،2

"ئه،صةول+صهصهكالةحلل!ع

"ئ!،+فقكالالأصاللأول

+"+ءغلل!وللألم!فقلأ.

"ص!،"!+وللل!ول7فقولهـمةفقلح

؟ة"ة"لح+ولللأول8+وللأكاهـلأوله

علآ+86oOpo"؟س!هـ7"صة2لحoول

+س!ل!للما+ة،كاسا"+كاس!"ص!حم!لموللل!

40ة،لاةلالل!صلأ،7"سأولفقول

،a"ةدنه؟،للماول،لهسا+هول+للماول

صه،؟+يه+لالل!ولopOobb?للألأ.

صةلم!ي!ول.

7ف!لأ"ه+"ة5وللأصأ5"5،

,Kvpt.5oلأح"لأه7+8لح

ئةهكالأأ،لح85+كا!"ثر50،3هس!ئأه
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أمين.القدس

ودممقدسجسد

حقيقيكريم

ابنالمسلحسموع

الهنا.

ومحبةسلام

المسلحسموع

بنشيدرتوا،معكم

صلواهلليلويا.

التناولاجلمن

منباسلحقاق

المقدسةالأسرار

برياالسمائية

الرحم.

فيهوشعنأ

الأعالى

"لأسهلم!كاهـ85

ول+5+"لم!لةحلاكايولههلألم!!ة.ول

كافقلم!له"لأ"هولKai؟""لم!+سألم!ساهول

كاهـ7""ولولةكالأأ،ئةه!رم+كاماهتة

لةه+نةهساجملالآه+هس!نأهلم!7.لأفق

لأئ!لأ"هلأول!اص!لأ4لأ7+!ه"كالأأهئة

*+كاامهوللم!هـح"لم!لةفئ!ولللأ+"سهم!

ء"ولكاهء+هـكاه!ولحس!

+لةص!م2!+طة"؟!ع

له!+حص!سلألأللأحلل!2ء!ة"ف+لالل!ول،ط!"

لاثل!سأول"حملأه+س!+ولفقلاثل!"لأ!ه

7+كالالم!لالل!؟م.

!"قءس!صلأش!كالأ!أه.

"كاثقولولفس!vسآه+عليالأ500+كاأ

فىكماالثالثةالمجموعةاسماءفلصرفالصفاتمنالثانيةالمجموعةاما

مثلهاويصرفالتاليالجدولفى/لجشىوحيد7/أ!لاهولهولعتصريف

مضنلئ:75ء7"+
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محايد

ovoyEvEq!-

ovoycvtq-!لم

لم!-هوللأهحلأغ5

هله!-وللأهس!ولهئة5

لم!-5لالاهس!!"ش!

لم!-هوللإهس!وللآ

لم!-لمإهلأهحل!يغ

-IOVOYEVلآ

لم!-هلأهلأس!لأفق!

لم!-هوللأهءلاكاس!صا

ومؤنثمذكر

لم!-لأهلاهحولي!لح

لم!-5لالأهم!لأغ2

لم!-هلالأهحلآول

tovoyEvouc-

لم!-OVOyEV"ش!

لما-هوللاهس!ولهش!2

لم!-هولهلاحلاصآح5

لما-5لاهلاس!ول"ش!ع

لم!-5لألاهص!ولفئ!لا

لم!-5ولهلأص!لاكاه!"

التالية:النصوصفيالصفاتهذهوجاءت

.Nom

!

.Voc

!
.ص!حطهـ

!
.Gen

حالف

.،!؟
!

.Nom

.Plur

.Vo !c

.Plur

.Accل
.Plur

.G!en!

.Plur

0Dat

.Plur

قدوسقدوس

برقدوس

السماءالصاباؤوت

مملوعتانالارضإ

.المقدسمجدك!ن

الوحيدالابننعمة

سلألأ0"5*لأسا50*لأسا5ع،من0"5

ك!صهلم"هـلق،

72"لأية+ةولطهملأه85سأ"،لألآلأ

لآ7""لأكايولهكاي5ةلح7لح

"،سةلأء"فع+ئأهلأهلأهولئأهولع!ع

ئةه"بملا
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ألابنايها

الوحيدالجنس

الالهودمجسد

الوحيد

لم!؟ovoyEv'8"23لح

كالقلم!5+سهلح"،سة؟ط!20+"لم!

نأهلاءلاهلاهلم!عءهلآه
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لضمائرا-2

PRONOUNS

اللغةفيالضمائروأنواعالأسماءمكانتحلكلماتهيالضمائر

الضمائرهما:فقطنوعانظهرالليدورجيةنصوصفيولكنكندرةاليونانية

العالدالضميروهوالثالثوالنوع،الإشارةوضمائرالشخصيه،

Reciprocalالتبادلي Pronounصلأ"!ة7ل!هصة)2هووواحدةمرهظهرقد

نص:فيوجاء(بعظبعضكم

هـكاهكاه+كاهـة.س!عوله"لأ"8!ةسا+"ط!لأذ!هـلاغلب!هلأطة

مقدسة.بقبلةبعضأبعضكمقبلوا.

النصبحالةفىهناجاءوقد،الجمعحالهفىإلالأتيلاالضميروهذا

التالي:النحوعلىفيأتيأنالآخرانالنوعانأما،الجمع

الشخصيةالضمالراولأ:

PERSONAL PRONOUNS

والنصبالرفع:حالاتفيولكنالأسماءمنلالشخصيةالضمائرلعرب

فإنالعددجهةومن،المنادىحالةفيئعرلاولا،والقابلإليهوالمضاف

فإنلشخصلةالضمائراجنسوفيجمعأ،اومفردأيكونأنإماالضمير

وأالمؤنتبينفرقلاحيثالعامالجنسفيتأتيانوالمخاطبالمتكلمضمألر

أو/ت)المذكر(،عن/نتكايعبرر9فضميرالمخاطبالمحايد،أوالمذكر

فيهافيختلفالغائبالشخصضمائرأماالمحايد،علىأوللدلالة)المونث(،

هولحة+ط"المفردالغائبفالضميرالمحايد،عنالمؤنثعنالمذكر

)محايد(+؟"وضميره)مونث(،هيول"7وضميرفقط،للمذكريستخدم

التاليه:الوظائفماإلىالشخصيهالضمائروتشير
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وأمجهولشخصأولشئالإشارةأوالجملةإطالةمنعأوتكراراسم،منعأ-

منل:محددغلر

""لملمسهلمول8+ولوله+"،"+"،+صةغلا"كالاصة!ه+لا"

أطلقوهالمسجوناللصبارباس.

وإطالةأخرةمرةباراباساسملكرارلمنعالضمير!ه!حما"جاءفقد

الجملة.

مثل:الملكيةعنللتعبيرإللهالمضافحالةفيالشخصيةالضمائرتستخدم2-

.Kaiقب!+"+"لم!لةءلا+Gov.ولروحك

س!صةس!كالأهول7لم!ط!2ة5ء58!كالل!لا+"7ط!لتألا.

مخلصنا.ألثهلاارحمنا.

.ف+ص!،8+"غكاس!لاهكاي،"لة،س!"!ه،ف+ط!،لألم!فدلا5

ول5""+ء"لم!لا.لافئ!لم!

كخطايانا.ولس!ربياكرحمتك.

لاغ7+لاغةةلب!لح+كاهلأدةكاه.ئةه+لأ"ح

المجيدهقيامته.

مثل:الجرحروفبعدالشخصيةالضمائرئستخدم3-

.ه،"!!هعلم!كاهـ+ح.قةهمعكالرب

.7ئ!؟لأملالا!اسه"لأطةصه7+كالأأ)هئة*+كالأمهول

لم!هـءا؟لم!لافق.

معكم.المسيحسموعومحبةسلام.

0كا+"لامهـللأ"ش!2ةصا"،لم!يه2، 5 b+"لأ"50هـسةلهلا*.

ة+ولةةكاهـ"+ط!لا"هئة.

أجلنا.منصلبالذىلموتلاالذيقدوس.
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مثل:الفاعللتأكيدالرفعحالةئستخدم4-

.+لأءص!+51"س!فل!ط!لاس!لالم!صةحع"++لاس!ع

لاغس!سألا!ة7"ول،غله"ة

المقدسة.الكنيسةالىباجمعنانسرع.

والمحالاتالأشخاصمعالمشخصيةالضمائرإعرابيبينالتاليوالجدول

المختلفة:الاعرابية

الشخصالمثكلمالمخاطبالغانب

.1ST.PERS.1 200* 3RD. PERS
الحالةول.3!.3هذكرمؤنثهحايد

ببةعراالاول3

كأ.+آلأغلاكاثل!5ة+لأ"7+لأ"ة+لاط!

ول3س!ح.له!غكام!س!لأة+لأ"7+لأ"لاة+لأ"

ع!ولاط!ص!اءكااا

ث!حولغلم!لاه"لا+هفة"+لألأعلأ+هفة

1أ ] Govالم!هولgول

،كاه3.س!له!هصةGo"+لا"فب!"لا+لألبأ+ثأ"

ولgالم!5"أ[cotا

*+أا.7لم!س!28لأله!ء50"5+لاصألأ+"؟"+لأ!ه

أول!رألالم!سه5لألم!4لح"30+لا5+لأ"!ه5"لأكاي!

)ك!ولرا.لالم!لل!لالم!لألالل!"+لألل!ول+لا"للألا+لأ"لل!لا

!رأ!علاله!لا"لم!لأ8لا+لأ"صاهعصآ"+لأ"ع"+لا؟ه5

الضمائرالشخصيةفيهاجاءتاللاليةوالنصوص
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الاباللهيأأرحمنا

الكلضابط

ولروحك

ذبيحلنا5أجلمنصلوا

قدموها.والذين

رئيسأجلمنصلوا

)...(انباالباباكهنتنا

ورئيسوبطريركبابأ

العظمىالمدينةاساقفة

وأساقفتناالاسكندرية

لأرتوذكسيين.ا

ممتلئةيالك...السلام

معك.الربنعمة

وليسربلاصرحمتك

كخطايأنا.

.ياربلكالمجد

ياربامامك

ونعمةالآباللهمحبه

ربناالوحيدالابن

يسوءومخلصناإلهنا

لاهكالأغصلأغيلم!ي!5ةحه85

""لأ+"+ة"للما+ف"،5+ول"+

Kai,+فئ!+ولءلةول"+كاأوله.

س!هـكاهلحلةس!كاه"+"غ+لةلآ+"؟كالاهـلح

لم!فقول+مهـكاهح"+لاةلالل!.

"كاهس!لة!هـكاهء+لةشا"+هئة

مءء؟م4لل!علم!7لافئ!"+ف+

ي!لملما---ا"+"!سة"،

"+مصأف"ءهول،"سأ

م"؟+س!كاا!م+ةلاه

لآلحلم!صلأ"لأس!+هصلأةحلل!ع

"ول)حلأ"!"ة"،ح2

صة"،ولفئ!+ولللمالحةةههـ"ة!فئ!لم!لا

+ة!كاا+غ.ل!لل!

!"مس!،،س!ءصهم+،لل!له!غلأ7،

,Govلة!م"20لم!ء+ف

ص!،+س!+8غيلأس!ة!كاهول!نء؟س!،

،"!ألم!لأ،"+ف+ف5وللم!"م+""5

لم!7فقلا.

ةةلحكاهه،55!ملة!س!.

لأغ+للأ!ولةyou,!"لةس!،

7+"!!ة7نةه+هنةهح

"!ه!م+"+،20
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وشركهالمسيح

القدسالروحوموهبه

جميعكم.معفلتكن

ألىباجمعنانسرع

المقدسة.الكنيسة

جميعكم.معالرب

روحك.ومع

قدوسقدوسقدوس

الصابأؤوترب

والارضالسمأء

مجدكمنمملوءتان

.المقدس

آمين،أمينآمين

نبشر،ربيابموتك

المقدسةوبقيامتك

الىوصعودك

لك.نعترفالسموات

نشكركنباركنسبحك

إلميكونتتضرعيارب

إلهنا.لا

وشفاعاتالابصلو

5MovoyEvoi5+ع""ءلأ"ص!،ئة

"3فةه!ولمساولهةغا4!ا؟هءلةه

Kaiص!لل!لآ+م5لح7لم!فقلا'Iiكاهئة

*م!كا+هئة،ولسه؟لأ،ه"لالل!ول!ص!!"ئ!

لأةلل!مس!فئأه+لاه"لأدلا+،50+"لم!لةس!

سأس!7لم!ده+م!"!للأ+ولوللم!لأفقول.

"++لةحم"هفل!لم!حول5!ءلم!لا+فولمم!57

لاغ؟"لأ!ة؟!كالأصلأ،!اغ

ة،لةم500لم!+ءصه+ل!+لالل!وللم!لألافق.

سه،"ولح+ف+هئة+ولس!لةلم!ص!+8!كالاه.

هسالأ"لح50"لا!ةلحه؟لا*20"لة،

7لأهمص!ول8لح 5 bس!لمسههـلق،+"قم"

ول؟ئهلألآلألآ+ع"!لاسهولهكالحةة75

لألم!لا،طةلأله!ول،ية،لم!ول،8+لأهـدهولة+"لا

كائةهكأ"لةساس!،لألا"+"،غصلأ"لم!هحول

vصه،لألأ+ولهكالأ*"لأصةسأكاه+كاهولدة"

صأ"،لأ+vصلأ"ول!ة؟،لم!v7ولهكالاغ

5كا51 obpavoi!ة"S

"IOXoyOWEVكاغم!كالاس!لم!ئةهلا"ئه

م!؟"هلأهفةلم!ءكاهـأ5"

لأحء"مكاما+هئةلم!س!!أ!لة"؟س!

!"،ة!ههـس!له!ةس!Govةهس!82فقلم!لأ.ول

5!"ءلأس!ص!!أ5م+كاس!لمسا"،س!2لآ+لح
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3*،لا"لمأ"ثعرأععء،!!!أ/6يم)31أقدألمطةككذات

/،/االطاهرةالممجدة

سلألأوله+لأ،ءم،7عم")!اعلأهلم!7لمأح!7ةحاالدةوإتا1لصررلمباركة

لاصةه+أكا72ولقت!لم!7ليةالالؤائمةاكالاله

Kaiل!ح7ج!/1ع!9و9،،ممأ*،ئم""!بما"يم،الألجىا!فدي!م!و.يمس

-1/3المعصدار!السابق

،!س!")51+لأس!،1"ه!+هـوألا!3+لأ.لم*!05+لحايوأد!4يد

م5!مةهـلم!)،!!ثع+7/كااك!3هول

،/
!أسهم+ول"!2!بمإ؟اك!ولول!-ا/3،

!ا"ك!!قةه1!سالاي!لر!!لمأ!3لأهـحلاه+فةهاسنقانوس!القديسو
وآولالشمامسةئيدمر

"مءساة"ليه،3ول5!محا.ءالشهدا

Kai+م!سط!ه+لد!هـملا"+م،2القديسينالرسلو

Kaiل!فقول&ولول،،لأ4"ة+50+كة!ألاالانبياءوالممجديق

الشهداءالظة)حسنى
/إس!ةة!ل!ل!ل!+هـهمف!ق+7ولمصطاة!وكك

Kaiولسه"سالم!؟،ل!دمال!.يسي!لقدا

لما"مس!لةمللمالا،لسبدا()فافىطنباا

---المدينةاساقفةثلس

س!ول8لاللأ+ول"+لاللما+لالل!مهـصلأالاسكندريةالعظمى

قت!v؟2!سهلل!vGov.1اساقفتناو

لم"لمشهاةلاسآعهع1،"وللأهول+هلطكسيين1لأرثوا

سا+س!ساسلأم"5لاه!ة!أاجلومنلمشكورين
ونياحتهم/الراقدين

+7لحله!س!"72يلأ!ه!"حلد!5)ومنالقديسينابائنا

FX-?5ابائناونياحةرقادتجل (XAPF-'I'CX&

"سه،ههـمهةلحةرد!ول7!المأ!قايضأ(القديسين

07Lwvكاصأ+غ،

فات!ولء؟س!"7+كاام5لل!!ا،

Kai+لةغمKOلم!"كاينحللما!541-
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.للربرؤوسكمأحنوا

كريمودممقدسجسد

المسيحليسوعحقيقي

الهنا.ابن

يسوعومحبةسلام

معكم.المسيح

ملوكناأجلمنصلوا

المسيح.محبي

ألثهياارحمنا

مخلصنا.

مستحقيننكونلكى

الانجيللسماع

لربنانتوسلالمقدس

إلهنأ.و

باستقامهفلنقف

بحكمةوننصت

.المقدسللانجيل

يونانمكثكمالأنه

بطنفيألامنلاثة

مخلصناهكذاالحوت

"!ه،يةول""+كالةءللما2

Kai+فقولولللأ"!صه+ص!+غوللل!م

!يلم!فقول.

+ي5،"هـءسه5لم!لأفقول

فب!+،لام،لب!،"،+"ولص!.

كافئ!لم!"ك!!!هول،صه"،"لم!"+"لم!ههول

هـي!"!ةلأ؟8لاكاه!أ،هئةثر+كا!مهئة

نةه+نةه؟3نأه+لآهءه.لاقل!لم!ي

ئ!7"م7ولن،"!سةكا!ول7!!أكاهئة

*م!كا+هوللم!ء!"لألم!فقول.

س!هـكايه!لةس!كا!م++لةمع

وللل!+كاأ"ءه"هـافقلم!!ل"كاهلمغ.لالل!

غ"حكاهملاه7له!ي!يم55س!8ع

كا!++للأp!لم!لافئ!.

،"!+لةغء+هئةKatoغ5هـلل!!ول"؟

لم!!ئه7،5+5سة،م5كاهص!لل!2+هئة

yioح"لة!!ء"،هول،!ق"!5ول+8لأ u

كاس!هول،له!قل!ول،"،+حص!كالأللألم!س!ول،

هـه؟ه.هـمةهصة.دة،هكالةللمالم!حول

ئةه!لهولهلة!!"؟س!.وله؟"ح

كاثئماولس!"yap"ألل!ولده5+""ش!لح

لم!"ع!"معغط!حولهولمم!،غولقي+،هه؟،صة

ئةهعوله+7!الحلل!+ل!ه"ئهول
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اةكااللمالآ+"لاولفقلا

هللأهـ"+ول"،!ةف+كا!ول"؟ة5غلأول50قامتأ!أنبعدالذي

،-//9لكالمجدجنسنالأجل

7لل!ئم!ولولم!ص!صهلحهةcot,يةلم!7.ولأ!نربيا t

كاكانقلاهي!لم!صه2"لأ0!005س!5عخلصنا

،-منالذياللهقدوس
ه8ةلح"له!لا،50+لل!مهـول!ةبدونانسانأصاراجلنا

لاهلاس!5"ول"+ية++ش!لل!5لأ"،لم!ء2"لالة(دتحول)أولتغيرأن

.لحةس!ه.الالهبزاللاوهو

50!لأ!ه50+"ول"هـ!ةع"ءهـللما"ول"+كاهلايموتالذيقدوس

!)!"لم!لا،عة8+ولول"+كاههةpoiأجلنا،منصلبالذي

وله+"لا"هـ"لاسأحلم!ه+ول،محاه"كايلأ"ولموتعلىوصبر
،!،/فىوقبلهالصليب

،ع"لح"ءةلل!2؟"!لب!+"لا"هـ!اس!وهوصلاوصارجسد

ytyovaSصه+لأ"مصاص!عفهـدة،20+"ولأزليلزاللا

غيرماث.

"؟لألهكه"+،5"غكالأعov.5!غلم!لاالمقدسالثالوثأيها
أرحمنا.

له!هـكالأولسا+7،ولهلم!!"مول،حااذاربلااذكرني

ولغ!بن+لم!كا،حكاي.وله.ملكوتكفيجئت(

هـكاموللم!،+7،ولهلم!AytE,اذاأقدوسيااذكرني

لأص!يبم+لاهكاإ،ء"كاهلم4ملكودكفيجئتا

كالألالم!+يلا،لم!،ولهه"+5+كاس!،

ولغ!بن+لم"كاههحكاإه.ولهااذأسيدلااذكرني

ملكوتك.فيجئتا
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جميعياالرب-ا

دالمبحوه،الوب!

إلىعلوافيوه

اللصبارباس

أطلقولمسجون
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لإشارةاضمائر:ثانيأ

DEMONSTRITIVE PRONOUNS

الإشارةضمائروثعرب،إليهالإشارةأوألاسملتحديدتنستخدمالاشارةضمائر

والمؤنثالمذكرمع،والقابلإليهوالمضافوالنصبالرفعحالاتكي

فقط،المفردفيالإشارذضمائرجاءتالليتورجيةنصوصوفيئوالمحالد.

والعدد4ألاعرأببالحلةفيإليهيئشيرالذفيألاسمالإشارةضميرويطبق

مئل:والجنس

.7لأ5لدأس!"ه+5لافئألم!لأ،75+ق"+هذهمدينتنا

المؤنثالمفودإليهالمضافحالةفي'75LOG+قالضميرجاءالمثالهذأوفي

إليها.يتميرالتي/لصدبنةلآ+5رد!ء"ة+5لكلمةمطابقأ

المختلفة:الحالاتفيالإشارةضمائرإعرابلئبنالتاليوالجدولا

محايد

N

5+5+ئآ

5+5+ئة

+ه+وللاه

5+لبما+لة

مؤنث

F

لأ+لأ"

7+لة"+لا

م!+7+لةع

ي!+لة"+

مذكر

M

عة+ل!ه

5+ة+ئةول

+هلة+هول

5+فبأ+ول

:ضمائرالإشارةفيهاجاءتالتاليةوالنصوص

-ا؟9-

لحالةا

بيةاعرلاا

!mNoهلأ.

ف

.Aceـه

خالت

.Gen!

خالف

0Dat

3!-
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م!هـكاه!لاءكا!م+مع+لأ7+لل!كايلآ+ع"،همنصلوا
\-/،-خلاصأجل

7هول،كاه!هول"،،77ع+5"ءللما75لم!لل!لا!حالما

7+لأ"6لح،Kai+كاهفقلا+"هس!لألدأ،ههذومدلنتنا

Kaiلدماءمققولصا"،لالل!كالأول!"،المدنوسائر

لم!هولكاه+يم!لل!ط.الكورو

ائرالجزو

.ةلأديراو

س!،صا+هفةلم!دأهكاهي!7ه؟هولي!لم!فت!دا++لأهلاهاهذوديرنا

"""وللل!+ولده++ولفقهـ"هققلح"لحص!ةهةوللل!+ولالذينوجميع

/-/،/بكلمةعلموأ

07لالإه"5لا75+ط!!س!هـ7"ية5هـ"50ة5لأللمالحا!

+س!كاا،+هللأول+"كاي!لم+لاغملاللأة"!،لاهلل!لأ.باستقامة

صة!ي!"!لل!لأك!""نهسة،قت!ول،5!++لةهلل!لاقفةلاساأ

"سه،لألل!+!اسه+لحةةههـمهwv.لم!صة7.ولالأرثوذكسيين

القسوسو

الشمامسهو

لاكليروساو

العلمانيين.و

لاءهؤو

وجميع

لارتؤذكسلينا

آمين.

5ة+؟ه+كاغول205ءه!كار!3يثمماللههوأهذ
مخلصنا،

لالم!فقلأ"،صأ،"لةسا5ج+كاه7كاطه"،لحة.
كلورب

جسد.
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الجرحروف3-

PREPOSITIONS

حالاتقبلالحروفهذهولأتيلليها،التيبألكلمالاالجرحروفترلبط

فأنوأحدهأعرابيهحالةمنأكثرمعجرحرفجاءوإذا،محددةاعرابية

الجرالليحروفلبلنالتاليةوالجداولأخرىإلىحالةمنيختلفالمعنى

المختلفة:ألاعرابلةالحالاتمعودلالتهاالليلورجيهنصوصفىجاءت

.حءمهـالنصبحالةهعالجرحروف

المفىالحرف

4+"،حسب،طبقأ
According

إلى،

داخل،لىإ

لأجل،

النص

،"+ف+8غذس!كاةهول،ملة"س!،

صه،سألألم!ف+له،ص!27

يهلم!ده"صأ+ملحلألم!فئ!لا.

,Mapxov،ف(ولسهسة"هـ+هول+"،

هولف!وللا،س!للماأ"ول7ولا

هـكاه"+"ش!لاساص!ف+سه!أء+.وله+ة

كا+هـف7+س!،"+ف+"ةلم!هول،

لأس!لاهصة85+507"ول!ةهم!8ع

ع!50+قه5ئهصافئ!ولص!2،صةلم!لأول.

سالاية20ةهس!ة،502"لأ*0صلأكااأة"ول،ع

سألأ"20ل!هـلة50+سهولةسةف+كاهول2

ولغ7فقولوللافئ!م،س!صة"،وليةولفئ!هـ"س!

ئ!!2+هلةع3ملة"ولهلة5،

غ"كاس!هوللأيهلما5
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!-س!voctشلآةي!لح"لم-ش!للأ+شهس!---ب------------------3---

ةغئة+ح-!ءلأك!لآ+مسه+ح!كهول،

كلما5كالاحةلاس!نصلألأههلم!لةحول!وللا

لألأ"غ"ل!س!5.

ئ!؟5لأ+ولصلأ+ش!ي!لمتةلا"لآلآلأق!ة---------

هـ8؟غغ؟ول!ح---------------

+8كالا1رول"لأ"مءلاهAoyov,ول"+مسأ

دأس!!الأإتم،؟!دهلم!لةس!لأة+،غسه!هـمهـلأغ)9

هـ"س!+غسه+لأئ!!كاأآ+لل!لاشه،ملألم!فقلا،-

لأيص!هـ"قئ!لأئ!etc!لاقه2؟لة"لاليماة2.

لةه!خية5،د!؟!ص!!ئ!صاغش!لا"

ه+س!9لئمالاKai"لأبS"طه

س!لأكاه+ف2ة""لأش!هـلا5لألم!فئ!لا

ملة،،س!ة"لحةGot,"لألم!لأ.

لا*0!ا005س!ة5،*ول020-ءكاا،ولملحة،

لأ"سا50هـدةفلأ"+20!كا"+ولمهـللما،ش!5

SL'لألم!سه2،س!صلأكاص!هوللأ"لم!لح

لم!ةovoyevلألحةساجملالح"،صةهلأةول!!

لةه+هس!فةه50+"لا"هـ""+لةولللأيلأم

Kai+"،سهةحلح"لم!س!ول50!!ف

لألأ+لألم!+س!غ7+للماكاهـأ"م؟م!اس!
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هـمهسهحلآ!لل!؟!4يل!لأ!لآب!ح!هط!!هغ2!!!+3

ولسهمسةس!5.

لأول!لألل!لأ.ةساف++ئأه5

!ئهةلحة+!بنسهب!ئاكايهنئماة؟بةس!هكالإ/.أ، س!لم5للأولcot،لل!ه"+كا!.

كاسام+ص!،

س!!لألم!هحول+م858+لأ!ولم!هول،تجاه8ء+

towards

GEN.إليهالمضافحالةمعالجرحروف

النصالمعنىالحرف

+مكاهس!وللحهـكاه-3،جلرأ+2م

"2+ول5!+7"ص!...لح!ولأجلمن

ة!ول"؟50لم!ء+كايه5فة.بين"صلم!ء+"

هـط!+كا+7حةهـف+س!لم!ولهلمئةهـءه

ة،قسام50لم!ده+س!صه+لأللما+وللم!لةفقول

"ئه،له!ح+يه07ئة+ولس!لةلم!"+ة!كا5ول.

لأئ!صاملأوللأKai!ةلأصه7+"!أكاهئة

*+كاامهوللم!هـء"!ل!نفقوللياي!+""س!
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من،

خارخ

من،

عنبعيدأ

Out of

لم!ء"++فقلأ*س!مهوللم5لم!+8لال!ط!ول5ول

vc!o.!يةول"+س!+لم

!ةلألأح"ه"لم!+س!ف+"هلم!علالل!ول

ة5!5"لاه5كائة"،لم!!هلأ5؟ةس!

لم!ف+س!ش!+كاهـةهملح

لة،"مءEWEكالألاةلاه،ticئةه+"+ط!!ا

هـ+"كه"شه،ولMapxov,لاط!،ولهولر

EbayyEXiovلافلل!أ)7اولههلأصة

+8صةولس!لأولكاثلما"لم!.

50"لأ"ة،2ةحهصالأ!020،عة"ولءكا!،

ه"لأ!ةلح50+سهوليههـصةة،غ

هـ"+غولهوللأس!لألاهـ7؟ش!ع،

!لأغولهكاس!لأص!لم!.5

لأ*5!ع55مم!ة5،*لأ55لحbصلأكاا،ولمة5،

سألأ"50ه+"لأيههـيةعةف+كاهولدةع

غ،فئ!+ولل!"،حافئ!ل"،صةدةولهـ!لأس!ققول

"ئ!لحه+لةلحلةهلا"ملأه،5"س!ولهكاس!شهلم!لأ(

هـغولح،7ولغلالم!لب!"ئ!لم!7

غ،+5ئة7هـفهول

لاص!"س!"معدهولدهلح.لاهم

مكاا+58يةلاكاس!+7غ،ولس!،"فقول.

rIa' cpi،وللأةهولauvavctpXov8لا

،"!+لاس!قط!"+؟,+8لأtic+"هـ5ش!لاهول
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ة!+لل!لاس!

يةول

كالأة

ي!ل!؟

+"

هـءص!+ش!"+لائ!5كايvaip+لل!7لأله!فق!ا،

ولغ+لل!"ةvكاهول،Kvpte,؟فدمإئم

في

،حضور

لدى

+كاثئأس!"ألا،"ئهكاس!"+ساكاس!،ئ!لأ54+
1 / from!(

لألأس!"ع!2ء!علأس!لاس!لالهKai,+له2"+لا

.vلةه+5ص!لأفق"ئ!5لافئ!+،لألل!ل!لق"ئهلألم!!ة

هدلأما50هـدة""لا+50"+كاةلامهـلل!!س!عمن
-،خلال

ة؟"لأ"لم!5،ة+8لاة!ه؟كا"+"لا5لا
عبر،
سههـوله+"وللم!ه+ول"لا،س!سا،م"كاي"،صة!واسطه

b6i? aq

+هقة"هـ"ه!هـكالا"هـكالأغول07ع8+؟سطةابو

لافق+"ئ!ةلاهأا،لالل!"،لاللأ+ثئ!"+"م+كاصة

؟8"+لأللمالاللما"نهس!ه.20قبل

DAT.القابلحالةمعالجرحروف

لحرةا

س!،+

المعنى

لأجل،

حول،

!خصوص

withمع

النص

+س!5+!"كاءصلأول+كائنهـم!7+ء

وللةلب!س!ه

حلهكلوفي،المضافأوالنصبحألهبعدهلاتى!د،كا!ةالجرحرفأننلاحظ-ا

مختلف.معنىلهيكون
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،"كامعأئة

،بين،في

كا!الة5حلب!

س!ةتة+حئ!صا5+لأول+مف+ح"،ول،

vEt?voyoكالأة+لأةس!"لةح

كالالةلالأسة؟ه"غلح

كاهـا-حهـ5سا؟5حهلة+مءكاهللألم!ص!ول،

ov!ملة!!ح"غكاهغس,ov!ملة!ص!صلأس!كالأس"

+كانةكاههـكاهس!7"يةصلأوله2

سا+دلأملم!لأ"هـ!اس!لب!سةلأسه

صهظسةلةلأ+يهلافليالم!7"كالأصاهولس!ولسةه+2

"لةهولكاسةههسةلم!ة"هلأههلم!ئةحلا

لأص!XoylvEvocةغلم!هسلأملاس!50

.Kvpiouولغةسا+"لم!ةول

.Kvpiouصلأسه+لأهلاس!صا+"ولةولة

وللأ"كاثقفقب!+فب!!3هولطهه،ة

لا!"سه+فب!+3فب!سأ.ةصأول"ه

كاثئأ"لالافس!لا+؟ة2لةلياكاا07؟2،

ول؟"فولغ2v"ة+صاه+كالأليالة.لح

هـس!7ولولس!لاط!ولغ7لمالبماساص!

2.Aagapov!أغ+هئة+هـسههولس!لأس!،"س!

+كالقمحلأفم"ألالل!يه5+مصةس!لح

لم!"س!"معلماغلأساس!،ولحEلاقي+

!؟ساهكإه'toilلاه+لأ!5
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عههلأ*ةة"ولءكالأ"،5ةولغص!؟س!ولغهـكاهـة

2صلألة50 Ito+8+لةس!مش!"لاهلآ+

غ+صاةحهلحسهلم!حلا20.

لم!ولهـكالأ7+،لم!هول،!ملة"س!،

س!!ا7+لمكاههساسلأح؟كاهل!هول.

صه،؟+هة5غلأ+"ة5لم!لألا!لهماكاسا

للما،قلاء"كاثافله!حلا50.

كاسه،سأ،ملاصةهـصلأحلأ"ش!لأغسه+كائب!+لةفب!م،

وله+سهولصههـسأ"،،"لاهش!لم!ه+لة"سه،

ع!لأسةحمدهسأ+هلةلح+هـس!ولءفق+كه5،غلألآ+

لب!!ةةلاغ،س!كاق+كاهلأسة.ئأه+؟"

+مساف5س!لأله!ه"!اةسا،صه؟

p5+مهفة"،ة+"+ق E vله!هولسه

"ئ!،ة3ساة5،5!ه8+*لا،هول

ول+س!ئألم!"،
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الربطأدوات4-

JUNCTIONSلأCO

علىالدلالةمعجملتينأوكلمتينبلنللربطالربطأدوا!لستخدم

والأدواتذلك،غيراوتناكضأوعطفعلاقةتكونقدبينهما،علاثة

اللللتورجيه:نصوصفىللربطاسلخدامهائمالتيهياللالية

النص10الأداه

؟ئ!،+قب!+ولح"لم!ول"+Gov.11اد!ف+"،؟

ةه"لح"+"+؟4،لألبأ"3،"ئهلاولهلب!أدضأ

!ا+ءلةلم!"+t،"1لائةلاKai!ةس!"،،"أ

5فقvaSلافق+ئه!لألقلالل! at+سائ!لحلةه

طهـ،ط!يملا.

ء"ساه"ء+وللم!لث!س!وللألم!2"س!"++ولع!ع،لافكي؟"ول

لأغده"لأيه7"،،غكلإ"ة5"ئ!

لأكاهـألةلا"!ساول

"لاهلآ+2لآ+لا"2!ةصاه"غملأحهـح!اس!لم!فئ!

5"ههـكاس!لةس!غول.يبملاي!ه؟ئ!

س!+كاثلأ5ألألأ"ول"+كاش!لأه+كاس!8+يةمثلى"كاثل!م!ول

لاححده5مم!"2لألاءحفلأ،"ئ!"++لاده4

.vلةه55"لافئأ!ئ!لافق+،لاللمالألق"ئهلألم!!ة

كاثل!+س!"لأف""أللمالا"5+مس!"2لأنلاده"

لم!"غ"م5غلم!حلأ"س!لا
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العطف116

ة!كالل!لم!حول+فب!،ولمهلب!م!ول!ةلحللألح

yap!ءةغة"+كاهسا.

+كاثقس!"yap"ألل!ك!ول5"+!س!2

لأله!ش!مط!عس!لم!س!لا"س!ول،س!ول7+

،ههصا!لأ؟+هلة،7ه+ول5ه+لاللألح

ول؟ئهأة!كاللألآ+"ن"فقول+م؟ئ!2

لألم!ش!م"5غسل!ء"لاءلا،لم!ص!+طه+8

7هـحوليهول"5+افقول+هـص!ول7!اهول+فقولا

78ول+هـده5وللإ"هـكاس!كاا"لا+05

لة!"20+س!"هـول"لل!ولطه
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لظرفا-5

ADVERBS

بهاتمالتيللطريقةليشيرولأتيالفعلمعنىبوصفيرتبطالظرف

ألاتية:النصوصأفيكمازمانهأوالحدثمكانعلىيدلأوأوالحدث

النصالمعنى.الظرف

8ة!سه+سه+مسا،س!؟3سأبب!لآناولولول

"ئه،"لأيهلب!اظكادصأح

لا+س!+"لمالةس!8!ه،لاتةلأمماسهولصة،"ح

ول"سأ+"؟لأ+كاسأ+حلة5ولءلأ،"يضأأ+كه"صاول

صأ"،لأه"ه-ل!اة!ولء!)ز،5ءمره
أخرى

vctKai!أف!5ة.5

وللل!لالم!ققv+ده2،ص!م"،ة5"!قإبئع!وللل!

علىلا

صال!وللالد!+لأس!+لافت!+فت!هـ"ة5بإستقامةلل!!"ة2

سأ!ةس!لحسه+لا8+لألل!ول"لأةلأه

لآ+2يةصلأهـ7ح"؟5هـمةه!لحةلل!لا
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5+لئ!++ع
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بالحقلقة
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قابلية

للتغيير.

نأبدون
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دون

اخللاف.

اليوم
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"+كاول5هـلل!ص!صأ5+م!،*+كاامش!

ة5س!ة5
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التالى:النحوعلىفهوالنفيظرفأما

لاه

،؟ه

صلألأه

لم!ق

لاهي!لم!

ساكنبحرفتبدأكلمةقبل

متحركبحرفتبدأكلمةقبل

متحركبحرفتبدأكلمةقبل

!

والصيغةالفعلمشتقاتنفي
الالحاقيه

النفيتأكيد
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الخامدم!الباب

والأفعالالألمهماءضنيف
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"لقء،ط!
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يةلاسكندرا

خطية،
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ضأر

خلاص

لوقا21

المحللم،،قرية

حقل،،بلد

ليابسها

أسر

رلاضفالزاوفيل!اد.قامتوقدايدينا،بينالتيالعربيةالنسخةفييوجدلا"الثالثالماكابيين"سفر-ا

م34002(0العدد)وال!اربخيه،الدينثةالدراسا!سلسلة،القاهرهبجامعةالشرفدةالدراساتمركز
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2:4أام

21:روه

21:21خر

5:81يع

4:11اس

أ)أ:-وأ

4:14كو
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2793:مت

ونشره،بمرجمحه
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403:مك2
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واالعاصمة

المدلنة

الكبرى
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ادراك،عميق
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intelligence

الشر!جهة

35:خر
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س!؟طهلألأس!"كاا+هئة

'Avtitoxia,"ولول+؟5ء5"2

ط!)ول+هءه""5.
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خلى،الدا
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رت،صلاة

شفاعة،

سفير،ةسفار

سيدة،بهر

بر)مؤنث

سلد(أو

,lady

.mistress

مريم

،مبشر،نبي

يعلنمن

اللهمشيئة

انجيلى

انطاكية

،حفلفة،حق

ه!5:8

8:21لو

I(5هز.ه)

:ه

ملاا:14

5:15لح

?4:1هك2

t,4:أrv

6:02خر

1أ:6هت

2:11عا

أ:12تى

28:اأع

ه:4تي2

:31ملأا2
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91:أااع

2:4ابو
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صة+س!ول"!5.

"ءلأة7،
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)ألل!"7لح،
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لالم!"45،

لالم!غ"5.

13جلل. : ryio

err:21لو

33:72يأسلحقاقا

32:14لو

52:82خر،ةمالد

9:2عب(هبيزا)ئر

53:32تكأيهوذ

أ:أيه

7:اهرهباراباس

81:54يو
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21:!ايعدلان

!ا2:أاشالسيد

6:51رؤ

جنب،

الوسط.

حربة

سار!،

مغتصب.

نأنيو

يوم

6:6اهل

9134:يو

5:8فض
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7:اهو
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،جوف،بطن

احشاء.

مملكه

الحياه

جندى،

عسكري

ثبير،

سلطان،

عمل،،ةاراد

مهمة،
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،مطران
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المدينة
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1،901
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،59
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ل4
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،99

،016
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،023

،236

255
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س!ههلة
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الرفع
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لترجمها

هدشوا

فىللكلمة

الكئاب

المفدس
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gIt(لأ7هلم!لاعول50،لألأهوللم!ش!لاللأول

لالاهولله!عول5ول.

لأول5ةهطهKovoc,؟+5ةداصه،ةلأللمالأ691خ

+؟هة"سأولةلاهول.

2+س!كاألا20،ص!+هـس!سهلاهول112خ

س!+هـحدهلاهول.

!ة?"&dmovoSكا"ء"ة"ولةل!هول112خ

طة"ء!ةهط!،ةول5

,212Avtdcvoqخ ' Avtdcvoo،

.Avi.dcvov،

اول!"!هع،وله!لأههول212خ
"يصا"صأهول.

س!ءول7ه!لح،س!م!ول"7ل!ه312خ

ءحلأولههول.

"لأة5ع،ءلأةهول412خ

صةلأةهول.8ل

"لأةهع4ل

+"كام!مكالم4م20،"+كاس!حمالمغملاللأ412خ

+مكاس!لم+ول"س!لاه.
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،قائد،قمص

متقدم،اسر

leader

فعلمن

لألأ54"لم!

عدمسا

شماس

أسطفانوس

رئيس

شمامسة

نيانوسأ

ميليوس

سيروساو

،قول،كلمة

حديث،

محادثة،

عظة،

،السؤ

المس!السيد

شلخ،

الاكبر،

كاهن.

اصم

:15

Iv

14:أع

v?

6:8أع

4:أهو

غا،6:6

18:تك

22

أ:لوه

25

:أهأع
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023خ

YrAt

VARt

لأولهكاي!لم!28

كالالم!7+مسأللألأ

ة!ةهـ"س!فقول

وللأكاهعاكال!ع،

كالأ!صاكا"هئة.

gucy# PIOV9

لم!كالا7+مساهول.

6ل"س6oF5،لح

يةةس!هـ8هئة.

كا"++4ة+ءةهول+كاممده+ه+غةلل!لا

كا+مص!+هولح!هول.

382خ

?I

bcyykkotq

يةلالأع!لآ55

Oqقيءلألأية

!ةلألأعصلأهول

كامءطهلالاء"50،!ة"ءطهلألأعصلأه"ع283خ

.pxayytXou&

23خ Aل!!لا20،ل!لم!لال!ه

!للم!ولهول.

3 J"يةلأ"ش!"؟!اه،طةلأ""وللبأ

:هاتى

91

:2صكا،لقديس

11تكرس!،

:أاكو.كداسة،نذر

35

يهوديت،سر

:4مر

:8!أخ

26

:5مت

23

جلش

1:2لو

مك2

مائك

رئيس

المائطكه

فضة،

،()فلوسمال

صم2

11:

23

أ:8غل

9:أيه

65:هز

9:هأف

:5جا
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8،3ل

ل4

rj

ل3

rj

rj

?r

ل3

ل4

فبما"لا"+كا

كا+4ولمئآه

+ة+لبأ

Kpaviلبأ

ولصةلبما

لالم!7لب!"س!ول

هـيه+5ول

هـصه+هول

وليه،4م5ول

"هـول"للأول5ع

طةلأمص!"،هول.

كا"+"ولةلح،

كا"+"لا5ئة.

++ة5ع،

+5+ةول.

,Kpaviov

.Kpaviov

?-v6ko,

لا!قيهئة.

لم!ول7لم!هض!ه!،

لم!ول7لم!ء،وله.

!ه+هـ،50

هـصه+هلا.

طهول"لحم5ع

.AaCdcpoo

!ة"هـوله+لل!لح،

كاهـلا5لق+هول.

9_71_

عملهلمحطعة

الفضةمن

صليب

مكان،

،ضأر

منطقة.

،نيونالألمحرا

الجمجمة.

خشب،

شجره،

عصا،

،عودلب

قبر

لعازر

نسانا

8:أع

02

أكوا:

17

12:تت

م!24:

15

9:قض

53

23:لو

rr

14:لا

52

2:أبط

24

05:تك

ا:يوا

17

25:ار

17

3:رو

13

أ:يوا

2:هتك

2:7في
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ل4

Ij

ل9

ل9

مأ

ما

ما

م2

هـص!يلاهة،هول

س!"لأم

"هـ،هول

)أهةول"لل!لا

cyn? xatov

لم!صهلأه"

5 &+"vo

لل!ء،ملاه

هـح+هةول50،

هـحه+ة،هلا.

,Eppyov

E 10-07P

هـ،!ةهلح،

هـ8ئةهول.

15،،50"تهةول

،ألاهةط!ههول.

كالأولصة"ههول،

كا+7!ةط!،هول.

لم!لأطه20،

لم!صهلأهول.

+"هةسةهول،

+"ة"5ول.

صلألل!يأملاه،

صلأللأم"هول.

0-1A_

--------الالهوالدة

32:عمل

Iأكو2

:51

:أأسحجر

:18رؤ

0:67يهودي

:91أع

rr

23:تك،مغارة

كهف

:أايو

rA

V:4داساحر،حكيم

:2م!

4باروخ

51:طفل

(61)

:ألو

II

21هك2قطعة،حقل

12:،ارض

:اأع،مكان

081موضم
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رقم

الكلمة

ض!ا،

،901

،231

235

م4

301خ

126

8،4ل

401خ

Oof،

،155

211!!

خأ

الثالثةالمجموعةأسماء:ثألثأ

النصفيالكلمة

ملأ+"+

حالتيفىالكلمة

الرفع

والاضافة

،ملأ+"+

.لحة5+"+

لنرجمةا

لأبا

هدشوا

فيللكلمه

الكلاب

أالمقد!

6:6مت

:4تك

5+"+صة

5ة"+ص!+

+"+4مللماول

:7صم2،قدرةكلله+دا"+!هفه7،"ددأ+لا"+هول!ههل!"لد!

1tavtoxpatiopoc.72،الكلبط

6:كو2علىلقادر

00081شئ

Almighty
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به!4،

،!22

64 ( V

228

8،4ل

ول+س!ئةلم!سه،ول+ح"لم!لة"ص!

روحلا+ءلم!لةط!20+

أ:2لك

6:يو

63

401خ

،173

،235

901خ

،231

235

ول+س!+"لم!لةهع

س!7+لم!تةط!

4:3لا،كهنةرئس!4ءم"ء"ءلة5،دلأءية5"ءعللأع91خ

:2مرهنكااال!اصلأ"4"ءهلئأع

--------لنهلمدالم!س!"لأقي+هةول،5،لم!س!كالا8+هة"س!دد!925خ

--------لعظيمهالم!"لأء+ه8ةص!لل!11.2

قض9،ءلمقا،كااجلماعولر9كاياء"ع!ع,كالاولص!كالاءذغلالل!02خ

94،64تجمع،كالقابللاولس!"س!كالا4لدأع

فعلمن

auvtpxo!a
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rot

C
1v(

rit

rv،

rA

47خ

94خ

fit

ههخ

olt،

،86

Alt

oAt

لأ

401خ

عةح"غ

عةح!لأش!

."+"لاةلأ

كاغملالل!

"لا4لمكاهلئ!س!5

لل!+م!ةلأول

7+،لالاقق

لل!!"ة+2

"ة+لالل!س!

سلأ"كا!لم.لالل!م!

كاههلم!ء"8

2"مكاهـلأ

,EXF-OS

غ"س!وله5

لاكايول،

.y6vatioq

لأ!ة"!كاع50"

كا"وللم"كاهلح،

!ةلاط!لمكاهس!للأ5

ل!6للأ5،

ل!5+يهةع

,KTllvoS

،1cلاهوللح.

،5"ة+

n6kaoS

,Ra(ylx6bS

لم!هكاعذ!للأع.

صلأيهم،20

20+؟"!هء

،شفقة،رحمة

رأفة،حنو

نسيمهواء،

صعود،

،علفاار

مصعد،

مياه

أليفحلوان

الانسانيربيه

ليساعده

منهويستفيد

-مدينه

ملك

،فضلنعمه

،!حسان،

شكر.

91:تك

91

9:9مت

28:تث

ro

5:8لو

2:3حك

5:12

9:2رؤ

3:نح

91

أ:تك

:أرؤ

15

:الك

26

:أاكوه

93

:1خر

11

:أمر

rr

:4137

2:أتي

6:أف

24

3:9نك
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401خ

hilt

ل3

م4

ل9

901خ

يلأ!،6

،216

23 i

IL

011خ

،126

،216

Yri

ث

118خ

20"لآ+لل!كا

5!+لل!كا

"لآ+لل!كا75(ح).

هئهفئ!لاطه2

"ئهلل!لالاللأ

ءمء"،ول2

لآ+لل!كا،5

كا+للألآمهع.

هئهللألا،ئه!فقلا5لح

،!س!مص!قع،

،"ح"ص!لئ!5.

-184-

أبد،،هرد

عالم،،أزل

عصر

كاهن

32:تث

أ:3لى

6:أخ2

أ:لو

33

7:7لا

7:عب
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601خ

51خ l

Ylt(

091خ

9،8ل

091خ

691خ

211خ

،212

211خ

"لالة?ساول

لأ"ساهـلم!+ط!"

"ئهوللل!ءكاس!5

سةول+كاهكاه!ول

Va cymicypn&

x,%Lwivسةفول

+"لألم!يه+للمالا

كال!+205"ول

لالل!"لة+"ول

كا"لالةلح50،

كاكاهـاول!س!للمالح.

هـ"لأصة"سه،

هـلأ"205+"لم!.

"ئهول!كاس!،لح

!ئصاولكاس!ءلل!5.

!ةلا+كاقكاه!5،

يةكالاكاه+س!لل!5

لأ4لم!7"صهلا20،1

كاص!لاقيلألم!لياءللأع.

viلألم!"،

+"لالم!ف+20.

لم!!هميلاوللح،

لم!طه+ءولم5ع.
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--------قدائم!،

--------اجتماع

:61كوأعناللتعبلرقبلة

02أوالتحلة

وأالاحترام

(الوداع

?OJI!aول

لاه!الأ

قبله

مقدسةالللعبير

حياةعن

الواحدهالشركة

المؤمنينبين

:31عب

51شكر،تسبيح

721:لا

3:صف

قيامه

:11يو

9:صعودلو

:أأكوه،نظام،رتبة

32،درجة،كانة

لوتب،

عه.مجمو

:222أعشاهد،شهيد
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+ه+لل!!هلم!ه+ه5"ولع112خ

لم!80!للماءكام2115خ

"+"لايةكالةس!لل!1125خ

"لم!قت!كا236خ

ل9

م3

&Yri

50+"لم!قتأكا

"لم!7"

5+"لم!،صهع3م

لم!صه+ء"لألياع!لئ!ع832خ

لأ"+ص!،لةلحص!لل!ع552خ

267خ

لا

ل2

"+"لم!ة!اة

كاهـص"،سةللأس!5

لأولالشهيداه++دد!كال!هول+هع

!لل!ه+50ءول+ء!هله!ه

،رقاد،نوم،كالألم!سأه20،

النومراحة"كا!!ا"هللماح.لح

vaTcav6tgl&ا!ر

كالل!ءكالأ"+"ول5

،"لم!فئ!كاجسد

كا.20+"لم!فق

47،"ول

.20+"لم!؟"

eد

،لتناولم!ح+!ه!ة7لياصالح،

قب!ل.راسثلالم!8"+حل!لأللأس!.ع

"عخشو"،صه+!لاولساع،

"ل!ذ""+ط!ولول!حثل!ع.

،سبات

تخدير،

،لهوذ

غيبوبه.

سما؟ولط!لم!ه،

.iatioSولةة

،عسلماادةولم"كايص5

"نصاتكاا،"هكاهص!لل!2

ستجابةا

1_81_

46:سير

)91(22

ا:13لوا

46:جا

48:رؤ

47:لك

12

5:مت

6:17أم

6:أف
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4:أتي

06:مز

)95:5(

:أأرو

ا:خر
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3:أيو

18أمل
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?r

ل3

8،4ل

م4

?i

ل7

ل9

مأ

ما

x?,tmq

لاغول20

!ولم"كا

"كام!مهع

ءكاا،ول50

وللم!"كاهلم!ي

كاهـاولةلم!ء!ع

+هلم!ه4لا!الل!

50"غ+كاة

,xftioS

.idytouS

لأعول20،

.;yEvou

6ap? l

كايلأ"صه5.لح

،صلأكااولع

كالأ)!لألة5لح

لآلالم!"لم!،

لأ!الم!لم!.50+ص!

Svvapgl

لاةلا!هلم!س!لل!2.

?t!lon 9V

وللم!"هش!ول5لح.

لأ+كاهـةم،

+كاهة5.4"0
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:2نأنلوتحو

:21مت

لكاجنس،سلالة

11امةشعب،

9:مر

16:متجسد،بشر،

71ناس،انسان

2:زك

13

صم2قوة،قدرة

:228(

12:مر

03

أ!ط9011:قبر

5:همر

مقالل،،!وة

به،عجوأ

.ةمعجز

عيرا

26:خ12

ر!8:

rA

أ:2عا

2:لو
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:83سي،سمهند!ةء"+ساس!+،لدأول،6Cpxitikلالئ!+يمم3

28)27(،حرفةرئيسع+سا!لاء!ةوله+50.3
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وفم

النص

-

2،خ

،76

076 O

255

-
خه

النصفىالفكل

Ublaov

Eit"ATa

كايم+ح3!!هـكاء

ح+"ء!"لاء8خ

لافعالا

.Sing3،حأ

ءغس!لل!س!

لل!!هس!"غت

،لم!7+كاأ

"+"كاط!5!لألةءكاه

4!طلأطءللأ

ل6

ie،

،77

،301

'fl

21خ

rit

كالأ*ءلاس!!5

"5ف*س!

لاءسةلأه4لل!

5""ءللأ

ithvo،ملأ"لأءلم!لل!ول

طه7+كاالا!له!كا+كا!لالل!لم!!اص!73خ"

الشكل.هذااستخدأملكثرةالنصوصأرفامأغفلث-

الشكل.هذااسلخداملكثرةالنصوصارلمحامأغفلت-

Tenseالمفى

Voice

ماضي،حمر

مبني،أتعاطف

للمعلوماشفق

ماضى،قف

مجهول،أنظم

اقف

بئبات

ماضىصلى

ديبونانت

وسط

مضارع،بارك

معلوم،أشكر

مجد،ا

،كبارا

شكر،أ

مجد،أ

،افرح

أسر،

ابئهج،

اتهلل،

)يسدخلم

نجلى

احنى،

انكس.

يم

انهض،

اقف،

اشثيد.

ماضي

معلوم

صضارع

معلوم

فمارع

!

مخاطبالحاقية

.Subجمع

مخاطبطلب

Imperجمع

مخاطبطلب

.Imperجمع

مخاطبطلب

,Imperمفرد

مخاطبطلب

,Imperمفرد

الحاقية

.؟لا3

الحاقيه

لا6.3
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79،خ
،223

592

9Mt،
،016

07(،

LIA1

،228

،255

325

401،خ

257

501خ

601"خ

601خ

118خ

651خ

icXtvate

"وللاءلم!لل!!لأكاه

7؟

!و+س!كاس!3هـس!

لم!لل!لاس!

لاءلم!فئأهـء!اء

لأسكل!اس!

+كا!هـكا!كا!ح

57!ة"للأ

كامم+4للأصلأ

ئ!"ئ!5

nopebgm

i!te

"لاحكاأيمللأ

Xtycu

كاهكام،"لم!ه

7خه , gللأءغ!لأغس!لم!ه

ء؟ء4+كا!"ط!للأكا!+كالأ"ء؟ءلم!لل!لاص!361خ

7!ه(لم!7+كاأ)40ء+!+كاهلا9IYخ!

،08Oخ

Voo

DX9xVatiEللأ+4"لم

اميل،

احنى،

انكس.

انتبه،

اكرس

،دذاس

اتعلىب

اكون

هب،أذ

أمضى،

اسير،

ارحل،

اتجه،

أنطلق.

بم

،فولا

الكلم

سلما

على،

حيي،أ

ارحب

اكون

سطدا

بخصو

ص

بم

شكرا

،افوم

انهض،

افف،

انظر،

أرى

ماضي

معلوم

ماضي

معلوم

مضارع

!!

مضارع

ديبونانت

مضارع

-eil

ماضى

مجهول

ممضار

!!

ماضي

ديبونانث

مضارع

معلوم

ماضي

معلوم

ماضي

ماضي

معلوم

طلب

الحاقية

.bلاS

تمنى

!!

طلب

لحافيها

لا3؟.

لحاقدةا
لا3؟.

يهخبر

.Indic

طلب

.Imper

خبرلة

.Indic

الحاقية

.bولS

طلب

ولا5ح03

طلب

!ثما3ء0

غائب

مفرد

مخاطب

جمع

ملكلم

!

م!كلم

نج!

مفرد

مخاطب

جمع

منكلم

!

متكلم

جمع

مخاطب

جمع

مخاطب
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091خ

091خ

،09Oخ

382

011خ

091خ

2،)خه
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م4

ء+كالأ+لاءله!ول

هط!ة8*ئأهلم!حلا

ث!يه،هلم!س!لا

،"لألأم!س!5"لم!لاء

5كالاهئةلم!س!لا

لاحء!فأهلم!س!لا

س!لاء"كالأ+ئأهلم!س!!

ةحةلم!هـس!ط!

bcvaicabaovا

يم7

كا!"م!

أ+كا!ول

مضارعمنؤ+كاا+ءلةلل!

مضارع،يعدرفةلم!5!ةلأهت!لل!

معلوم،حلشر

يعلن،

يتعهد،

يو.

مضارع،يشكرة5"!!للأ
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لآ+لحكالاهـ5"هلاله!ئئ!ول

+مهـكاهس!هة+لاللمالا.

لة!"ءص!صةغكالأهلا.

.y6va'taاوللا"لل!وللاس!+ف!

لا"كاه+فقلم!س!ول.ول"سألاللمالم!س!لا

.ybvata+"

!ا"!ه!ةلا+كاهفقلم!س!لا.

ا!"وللل!له!ص!لا"+لأةلا"+صه.

كا!"+حهـكاهلحولس!"س!ولول

فق+ول"هـهلمس!لم!هلالل!7.

.ovس!"ملة!كالأع"غ

كاه"+س!لةلحهـكاهح"غ+لأ

ئق7لا"3ء7+هوللم!عوللل!لا.

"لة!حس!"مم!كالأهلا.

.ovح"ملة!4"غكالأ

غ+5+"!كاس!سلأولكائن7هـف7+س!.

ئ!؟5لأ7!!كاه".

،5!+فب!+لاس!+"لم!لةكاألاه.

"ولكاوص!ولهـكاهلحس!غ+لام

ouولهه Ebayyc7هy7ئةهول
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72

73

74

Vc

76

77

VA

97

08

81

AV

83

08

82

82

83

Ao

86

AA

ول

9

59

ءه"ول!!لآغ.ولهكالاض!.ارحمربيا

حهـكا!!ر،حكا!ه+"2+رأالإنجيلأجلمنصلوا

تةه+لأيةوله!E'bayycXiou.المقلىس

حه"لة!.للأهكالأص!صةء.رحمربيا

ةلم!طلأ"للأ5لبما+هة"ولس!اودلدمزمور

هـكامكاح+7+ءولةهـولهلمه!نآهحلسماعاللهبخوف!فوا

!ههك!كالةلد!سل!لاس!+ئةه4ءلاههول.المقدسلإنجدلا

ت!لا"لالأس!""هول.

س!،"ول!لاس!صةbyflaov,الفصل،باركربلا

"ص!ئةه+"+"!منالمقدسالانجيلمن

هـ--أومرقسمن)أومتى

لقلاأ؟ه"س!،ص!ولولأك!أ"يلاول،لاهءلوحنا(منأولوقامن

ayyEa, iov&!لأول8هولل

+8طةلا"لالاكاثلما"لم!.

المقدسالانجللفصل،باركربيا

يوحنالوقأ،،مردسملىكبمابحسب

!*+ولمم!ا+لمهعكا-ء+عاول*ههـغهـ*+همنالمقدسالانجيلءبد

,ovأوصرقسمن)أومتى MapxovهMaOOaiف+"ولا

ئ!ولولهوللا"لل!أا،ول7ط1لوحنا(مناولوقامن

الانجيل/منالفصل
لةلأساهولEbayyEXiov..سا!ود

ةة!!!ههكا!مق4.ح.ياربلكالمجد

كاهلحةة51،.س!"ق!.ياربلكالمجد

م"ئ!أ*7.؟كاه!+للكلالسائم

ص!هـكاهلحلاءكا!"+02+لاسالماجلمنصلوأ

لآ+لحئ!5+لأم!لاكالآ+2"8الممدسةاحدهالو

الرسوليةالجامعة

2+ةله!72!هقيههـ"ك!.اللهكنيسةالأرئوذكسلة

!سا"يم"++كاههطة!لآول5

ةةههـ"ةولهلحلةه+هلةهح

"!كاي!صة!يمغلح.

ء،"لة!.لاهكالأعصلأح.ارحمربيا
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84

85

86

87

88

98

19

12

39

19

I?

?i

29

39

49

59

59

79

رئس!اجلمنصلوا

)...(انباالباباكهنتتا

ورئيسوبطرلركبابا

العظمىالمدينةاساقفة

وأساقفتناالاسكندرله

الأرثوذكسلين.

ارحم.ربلا

خلاصأجلمنصلوا

هذهومديندناالعالم

والكورالمدنوسائر

.لأدلرةواوالجزائر

أرحم.ربيا

أرحم.ربيأ

صوأمن-جل

كمقدارها.النهرمياه

ارحمربلا

حفاث(

الأمطاراجلمنصلوا

وزروعاتالصالحة

.لأرضا

أرحمربيا

(مرا!3

رحم.ربلا

"+!كاحولهـكالحء+؟س!ء

+هتة!?؟ح5غلئأ75ولقت!لا

Kai+!+!ه+صةلمش!لم---أأط!+"

+ط!ولمف!ءملاه!"،

!ةمصلأ"ء+!كا،ة+هول7!5

لم!ءلأ"صلأ5+ةذءللما5

ول)"س!!"لاة"س!5"ع

8!ه،لائئ!+ةةههـهة!اللألحلاتئمالم!لأ

.لاللما+ة"كاا+س!

حهملة!"غ.!اهكالأغ

"+كا!ءلة!لحهـكاس!+لأس!م

لآ+!كاللأ+7م""5+هئة"!كالم!لاه

5لم!لافق m6X? wSi+سا"وللآ

+"+ق27،ولط!محأكاه+ئقلا+قيةص!لل!

ول،

Kaiءفئما"لل!ول!ة"كالالل!كالألا"ئمه!ا

لم!ه+كالا7م"للألا.

ول!س!،5طةغ.لاهكالأغ

"لة!هس!م!!ةكالأعهول.

ءكا!"+لةكاهلح!ص!+لاغ5

لآ+كايلم!لهاول+حموله

!ه"لالمكاهءللماع+فقلا+"+ه؟ئم!لل!!ا

لأفة7لل!لا

ش!!!غ!ش!

!"+كاءلة!هـكاهص!+لا2"

لافق+لافقهـطهلأطةلأللأ+س!لأ

Kai+فقكالا+مه"لم!لل!لا+لآ2لألآ5.

ت!!!غ!ت!

لة!55س!س!!ةعكالأهلا.
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49

69

79

89

99

001

101

201

301

154

155

79

79

99

301

153

153

701

801

112

113

هذهأجلمنصلوأ

المقدسةالبلعه

واجتماعالنا.

أرحم.ربيأ

أرحم.ربيا

.للربرؤوسكماحنوا

يأربأمأمك

)لنه(.اللهبخوفانصلوا

للكل.السائم

ولروحك.

لمرحم.ربط

...الآن...كبالمجد

يأربأرحميارب

باركياربارحم

....آمين

ونعمهالأباللهمحبه

ربناالوحيدالابن

سموعومخلصناوإلها

وشركةالمسلح

القدسالروحوموهبه

جميعكم.معفلتكن

لسوعومحبةسلام

مع)يسوعنايمسدحنا

بسلام.إمضواجميعكم

302-

ءكاه"+لحلةكاه!س!+لا"ص!

لآ+ع2"هلأ!هطه"كالأسلأول!س!ع

7+لا"ع""!الاقئأ+

كالاول"ص!س!كالةحلالل!لاوللافئ!.

ههلة!س!غ!ة.ولهكالأع

س!ه"لة!.لاهكالأص!"غ

+ف5كا"هـحفصة!لالم!ققلا

ئبما+،لا"!لب!،صلأ8+"ولس!.

F,ول+لل!كاالاGov,!ءلةصاس!،

لم!للأءكاة!+لاحهلت!حه(انةهس!

لماف+!كاألموله

ئ!7"5لا7كاق+.!

،"!+فبأ+لاءلالم!+ص!كالألاه.

ءىحكل4ى2!ى5ء7بي

ةلحة"ولطه+5"...ول"5لائألا...

,ovلة!"،ءغ"عكالا

س!!"ول!،لاهكالأس!"غ

لة!55س!س!"؟لأةكالأov,!هلألم!ول...

77+ط!لأ"لةه+هنةهحسأ"!ا

+"ذهة5،!!ط!يمملأإ"فع

+ئأهيلالاهلأهس!لائةه2

نةه!Kupioo3س!ةسا"،هلآهس!

ه!،،ءلآ+للأهلحلألم!لافقكالأأ"هئة

كاا"*7،ئةهإ!ه!الاطه"ئاللما!ا"هول

سأط!وللاملل!ة"س!ئةه+وله!لأول

لا+حلة"لم!50+،س!87لم!ح+سه

طه++وللالل!رتمالم!لأ.ول

م"ش!7لا7"7+كالاكاأسهكالأ)،5ئة

ئةه+كاا"ثرلألم!لائئ!

س!ط!7ف!ه++وللالل!
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601

701

801

915

011

111

112

113

114

116

117

118

113

135

147

115

151

152

152

152

for

153

for

الىباجمعنانسرع

للقداسالمقدسةالكنلسة

له.مستحقيننوجدلكى

.بسلامإمضوا

//ففوسا/نهلشم

هذهاجلمنصلوا

المقدسةالقرابلن

وضحاياناالكريمة

قذموها.والذين

الآبهوواحد

هوواحد.القدوس

واحد.القدوسالابن

آمين.القدسالروحهو

الىالالهالربمبارك

.امينالابد

والابنللابالمجد

الآن.القدسوالروح

والىاوانوكل

امين..الداهرلندهر

هليلويا.

للكلالسائم

ولروحك

/لدولى،/لسطس

صلوا

/يمولىا/لثممعب

/لىحملىبط

/ل!هنلمول!

لالم!فقول،+هءحقهـكاس!ءس!طئ!5"لأولي!

ءص!++ول55"ءلئ!ولس!وللم!،ح20

لا"+ص!7لاس!5لأطه؟هط!هكالأسلأ"!اغ

ئ!!5+لأكال!لةلاسهلحهلا

"vaلآ+5لحكايلآ+؟طه555

"؟ءهـءفقولس!ط،

لةء"ه+هـكاس!س!ولغ.لالالأ"هص!

ءتاءتب!ىه

+مكاهس!لة!هـكاهح+؟س!"

لافئأ+لالل!"لأ!ه"+!لالل!هولللأملقة

TOلاللأ+لةKa'0ساكالائقوللألم!نقلا

"ول"ء+هـكاه"س!ةول7.لالل!

3ء(+"لأ+سه

صالأط!،520؟ءهكي8ع50!الأ!ه,

!الح!لم!ئةءلا+لاه"لأكا.لالألم!سه

82+ا!لأهصلأ؟ج!سامله!20ةهس!ك!8

ئ!محا5+هلة2سائهفئألا"5،طهلألم!07

ةة"!+"+5"!ا"1!3قب!

"كا؟لأيههلب!+لاحلة+"لم!!

ط!،"طئةول

"!ه،!هء"،3س!5ئ!ه2+5لة5ئه!فئ!لا

لافئ!+5"ئهوللل!لالل!هلم!ول)7.لا

!ه"صلأ7محةهناهسه.

ئ!،م7لا7كاهـ+".

.Gov!+"!ا"!ه+فبأ+لاس!لألم!

ه4ء!5كاهء5

+"كاهس!لةلحهـكاهء.

ة2بعص

لة!"س!س!!ةس!كالاهلا.

ة4لاى?5*مهـيلمىلم
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911

012

121

122

vr(

124

125

7Y'

154

156

156

611

167

18هـ

)Aأ

/يدولى،/لثسعب

أرحم.ربيا

/لكاهقلقولى

ومعحقأخلصت

روحك.

نجحني..خلص!

للكر/لسلأع

ذبلحتنااجلمنصلوا

قدموها.والذين

قدوسألنه.قدوس

لاالذيددوس.القوى

منولدالذي.يموت

ارحمنا.العذراء

قدوس.اللهقدوس

لاالذيقدوس.القوى

عناالذيصلب.يمو!

ارحمنا.

قدوس.اللهقدوس

لاالذىقدوس.القوى

منقامالذكط.لمو!

الىوصعدالامواث

ارحمنا.السموات

إلاآنشالقدوالمجد

ةجكا!2

ح!"لة!.لاهكالأعصلأغ

ة4ىءىى5*يكي04ء/

كاهـللماص!"2.سهلالأ!ل!س!3!

فب!++ءولvoG+"لمالة.5

ءهـلك!ء،.5...*كا4ي!لل!!ى!.

ء4!ع7لر7.لمءكأء

+كا!مس!لةلحهـكاهس!+لاعم

لآ+عهـ"!اكالهلحاألافقلم!

+م!هـكاس!م+ولةللأول.

لحه"لأ"ة،لحةس!ه

,b laxupoc5!لأ"لح

ص!لأ500هـ"طه"لا20+

س!ة"+ص!هـ!لههلاغلاءلاهـيسص!50،

غ"هكالأغوللأ"لم!لح.

عه"لأس!ة،لحكاس!ه.

كا50"لاة!،لاءكامةلح،

صهلأههلحكا!0+"ول2

+كاة"ءولهـلل!،ش!2ة")لاسهلم!ع،

م!ءكالأعلاه7لم!ئ!ع

لحه"لأكاة،5ةحه

لأ"؟هعbسلأكاهاا"ولةع،

ههلأ"لح50+"لاط!هـ!ة

ة"لا+كاهف5!اغ+لأفقلا!اس!فئأمول

ول5ئه"لاس!هـ"فقلاهئ!5+هلة5

"لاهسهلاهول5،س!48كالألاه"لم!لا5

!ة"لح++ط!!ه"،سألبما،3

!ا"ئهلأ"لبأ؟لا+لاس!"+"لم!
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127

28(

912

135

131

132

rr(

134

135

136

137

Alأ

182

183

Ai(

184

Ac(

185

186

186

186

187

"!كاولتةلا""،،"ص!!ةدهروإلىانآووكل

"""ح50لةه+ع"هفق2"!.أمينهرلناالد

لافق+لل!!ئهvwvلماول7.لا

"هلأ!هكااء+ع,4"غلاهكالأ.5"لم!لاالمقدسالثالوثايهأ

ارحمنا.

ءهـكا!لحز،حكامم+"ع+"الانجللاجلمنصلوا

ئةه+وله"لأصةEiayyEXiovالمقلىس

ه"ول!ص!"ص!.ولهكالأص!ارحمربيا

،،ه?ع!كا!4ء!حكلىربلالمجدلك

ءهـكا!لحقءكا!م+ملح+رأ.الاحياءاجلمنصلوا

لافئأ+.لاللأ+لالق،

كا!"+هـكاهلحولص!ص!"غ+لااجلمنصلوا

لل!+ول+لاولهكا!ول.لالل!.المرضى

هـكاه!لةس!كاهم+ح"ع+لأاجلمنصلوا

لافئا+له!7!ه+!ه.لار3)المغترلمجن(المسافردن

حهـكا!لح!حكا!م+الهوا?2+رااجلمنصلوا

قت!+!هـصهلأكالاقت!!هعلالدأه؟ئمهيا.لأرضاوثمارالصالح

لائق7لانئما+ء"،لآ+ع.5!لا

حهـكا!لحول!كاوم+"ع+؟صعوداجلمنصلوا

!+ولكاحولول!هه+ع.هأاركمقدلانهاراصياه

"لا4لمكاهس!للأ5

ئق+لا++ه"لما5لل!7لا!+لل!ول.

!هـكا!لحر،حكا!م+2+رامالأمطاراجلمنصلوا

هـ"لاكاهـاللأ+ققلالأس!ولذو+عاتو!فروالصألحه

-/--.ضلأرا

،"5+للأ+كالأه"لم!لل!ول7+2لأ57.

ءهـكا!لحقءكا!"+"ع+؟علأ+نجاةأجلمنصلوأ

كا7+لد!"هكاي"هـول+لقوللد!.ابالدووالناس

ولهئه،+7لافقول.

"لحولحكا!م+2Gee+لامخلاصأجلمنصلوا

المدينة.وهذهالعالم
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13

13

14

14

14

4(

14

14

14

14

14

14

18

18

18

18

18

18

91

91

9

91

91

91

91

91

9(

91

لآ+!"!"7+للماكالحئةه+ولهلم!كا!ول

سأ"،لآ+5س!صةكا!لل!5.!7+ول"+

حهـكا!!ولحكا!"+ء2+"ملوكناأجلمنصلوا

لالل!+كااءسلأه"هـ!اقتألم!لا.المسلحمحبي

لمكاه8سلأس!لالل!.

كا!"+ولص!ءهـكاهلحءس!+لاأجلمنصلوا

لافق7"ء!للأذ"لم!.لالل!7.المسبيين

ءهـكا!!ر،ءكا!ء+"2+"أجلمنصلوا

!اقتما+55،ولهـ7.لاثل!+!اس!.المتنيحين

ءهـكاي!لحلاحكاه"+"لح+؟الصعائدأجلمنصلوأ

لآ+5"؟كالاهـع7فتالم!ولمنأ)صلو.أبينالقرو

0/أرام+داةمءهـكا!ه+قدمواالذيناجل

ذبيحتنا.

كاهم+ص!هـكاه!لةس!ء2+؟اجلمنصلوا

قئا+ول؟"هـلملم!هس!!لالل!..المتضايمدن

ص!هـكاغلةءكاه"+"لح+لأاجلمنصلوا

لل!+ول،7+دهدلالم!لاهلح7لأرلما..!قعوالمو

.5!ء!للماكالم!74.!ا.حقأخلصت

،ء"!ا?ه?يبمهـ!?ج73قفو/للصؤة

ى77Pء0474ءكأءللكر/لسلاحم

لمءكاقب!حorc!ءك!دةىفاء4ب!2ولروحئه

ءهـكا!لحز،حكا!ه+"ع+؟لآ+عسلامأجلمنصلوا

70،حيس2ع""لأكايلأ+لاةلم!75المقدسهالواحدة

2الرسوليهالجامعة Kaiهـول5لآ!ه

!.اللهكنسمةالأرثوذكسية
+!ةر+كاه7،"ءهلح!وههـمهوله

لآه+ةنةهءه8"،ص!02""كالأ

ء؟ملة!حصة.!هكالأت!.أرحمربيا

غ"?"ءلا!yov.7.ارحمربيا

ءهـكا!لحلاءكا!م+"لح+لارئيساجلمنصلوا

+هفة!ءمءهلحلدالحلالم!لافف!(...)انباالباباكهنتنا

*كا!لمكاه!+"+أ---("+كام""ولورئيسوبطريركبابأ
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lob

for

155

156

157

158

915

016

016

161

162

63(

991

9!أ

111

991

251

202

202

402

502

702

902

902

21"

++ولهءم!!""،العظمىالمدينةاساقفة

وله+ة،كالأ+ءه?4اساقفلناولاسكثدرلها

لآ+لحلم!"لأحصلأ+هة!ةءلد!5.ثوذكسيينلأرا

AXE? av3pCiaq!

5""لافق+لاللألحةةه!ءة

لالم!فقلاس!+كالأ"+ةللأول.

س!ههلة!كالأس!صةحov..ارحمربيا

ء"ول"لا"!ة!س!5!ه،لاسكندريةأ

Kai?ئ!ه??5ر/ئم!ئرزر3ه!ئ!/ن!/لمطر/قو/لبظ

ك!7ل!هءإ2هءهءعء!كاa،ء/Poo/فلاقا

Kaiئ!5ءه?كا!5ئ!ه?فل!ىفي/ن!/لاشففو/لب!

باهءكاهيءإ?ءلمهـ!ه!ر،ء/،5/فلان،

س!سا"ول!كالأش!!لأس!ov..ارحمربلأ

س!هـكاهلحقس!كاه"+ش!ول؟5هذهأجلمنصلوا

ع!+لح"هلأ!ة2"هكالأصلأ،،ءالممدسةالبيعه

\-.واجدماعاتنا

صه7+ول5،طه5+لالل!

كالأولءصةس!كالةس!لل!لا7لم!فقول.

س!سامول!.لاهكالأس!"غ.ارحمربيا

8"ول!حUtil6ov.رحم.ربلا

هكاهـاح؟ه!هس!لةه+ءكا!هلممارل!لاح!يا.للهابحكمهاأنصدو

ءه"لة!غكالأس!ov8,.ارحمياربارحمرب

طلحقلقة.
س!"ملة!!اهكالأء"غ

*ء!هكاله!!لهر!.

Kai+صه.لا"..ايضأو

7!7ء4!04ءكأءللكر/لسلاحم

لمءكاتب!ءلم?ل!لاء!اءب!5ءو&وث

س!هـكاهلحولس!كاهه+"4+لأالسلامأجلمنصلوا

2!+5"،س!"س!+والمحبةالكامل

،/\الطاهرةوالقبلات

7كالا!ه7+5.ليةسوالبر 5، Kaiس!"م7ول

5!ه،لانئ!+طللأ؟لأسهلائئ!له!كاه+كاة
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17

17

17

17

21

21

21

21

21

21

21

21

21

1V

21

21

21

21

21

أرحم.ربيا

بعضأبعضكمقبلوا

مقدسه.بقبله

السلاماجلمنصلوا

والمحبةالكامل

الطاهرةوالقبلات

الرسولية.

أرحم.ربيا

بعضأبعضكمقبلوا

مقدسة.بقبلة

الق.ابنيانسألك

بريا،ارحمربيا

ارحم،ربيا،ارحم

رلا....يانعم

الرسم.على...تقدموا

والىبرعدهقفوا

انظروا.الشرق

ننصت.

ذبلحةالسلامرحمه

الشمبحح.

جميعكم.معالرب

روحك.ومع

قلوبكم.ارفعوا

)نمئلكالربعندهي

نحوشاخصه!لوبنا

(الرب

.الربفلنشكر

902-

لاقق++4+كاه"ةلاللما.

لة!!5ءغ!ةغكالأهول.

+كاةكافهـكاهء!ةصلأسلألأصةهول5

maW1'xtلب! &t'Y?ص!ول

هـكاه!لةءكاه"+س!س!+لأم

لآ+5+حصةس!ط!"لحئ!70!ول72،

"ط!!ا!ة72+"!"سة

لاقتما+لاللما!لاسهلافئ!لم!كاه+كاه

.t6kcovلاقق+كا!+!ة

"ملة!س!"غ.لاهكالأغ

هـكا!كاه+كاهـةس!ولهسلألأ"صلألة2

tvOIX,"+"لم!&yiلب!

حىحآ*5،56!غقلأ3عهساهص!.20

Keptس!،ولهكالأس!"غ

لة!س!همغصةلاهكالأس!

"مول!س!سلأس!لاهكالأغولس!"!،ملة.س!.

...هـكاه"+.غمحلاهطه+"صم!اه+ةم+

5,uهـف+كا+7ح7"!اف"+لم!ة

ئ!!عف"ه+"لا!ه5"لم.ء+سهلياغ

+ه!صلاكالل!لم!حلا.

صةغ50ءص!لأء"لا7لح،

س!"كالاهـللماحكاس!لا"ئه.5

ة،ملة"50لم!ء!"+ف+لاللألا

لم!لأفق.ول

"ئمه!له!+س!ف5+ئة

ول+حلةلم!"+8!كاهول.

لا!للألألم!قئ!لا+"5ول"مة5"لح

صلأغلم!هحلا+م8!8+لا!لةم،هلا.

ءلاس!كالأ+كا!ءسهلم!للأل!ص!
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917

018

181

2A(

183

Ai(

185

186

187

188

918

218

8(V

9(v

225

022

022

221

221

22

222

226

226

y v v

922

.وعادلمستحى

ومسدوجب،مستحق

،لأنهومستوجبمستحق

مستحىبالحقيقهحقأ

ومسلوجب.

قفوا.الجلوسالها

انظروا.اشرقالى

ننصت

قدوسثدوس!دوس

السماءالصأباؤوترب

منمملوءتانوالارض

.المقدسمجدك

قدوسقدوسقدوس

الصاباؤوترب

قدوسقدوس!دوس

السماءالصاباؤوترب

منمملوءلانوالارض

.المقدسمجدك

!!دوس

ولاياربكرحمتك

كخطأيانا.

نومن

ونمجد.ونعدرفنؤمن

ونعدرفنؤمنوايضأ

ونمجد.

-021-

فب!+،ولههفب!.

كالح5!ول"ص!،ة!ا"ول55لا.

5.&Katov!!كالح8هول

طةلحساهلا،س!!ة"53،لاه،

يهصةهـ7فئ!5لأف"!ء!ه+لههـءلر!

08!!هلا"!ولS.لاه!"،5

محاةهـ"،7ولساهلاس!+لآ+كاهلاطةس!.

ع!5!+"ل!!هفولهعقيلم+"للأغس!.

+م!صلأكالل!لهاحلا.

dytoqلأ"20"لأ"ههع

ملة،0!ا5"ءلم"هـلئ!،

obpavdS7"لأصلآ+لحة

""!لألآلأ

لآ+5وللأهص!!كاهول!كالح7ع

ص!لأ"50"لأ"20"لأ0"2

،قم!هلحص!ء"لمهـلئ!.

سالأصه5علأص!55علأ"55ع

500ءلة،"ءلمللمامه!،

otpav6qلأصلأ+750ة

،"!7لآلا

لآ27!هلأ"ط!!كاهول!كالح57.

;drip

"+ف+8س!!ةس!ة!كاهول،لةءهء

سه53لم!،ول+"ط!+طهلح

!ه!كاط!،+ملح.لافئ!"لا

+كاا+ءلةله!هءلا.

++كاهس!لة5لمالاس!،

Kaiةلم!ه"هلأهئةلم!س!لا،

"ئ!!ةهلحف5!لم!س!ول.

!ك"!+ط!"ساول+كاا+س!لة5لم!س!لا،
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091

)qأ

2I(

391

491

023

232

vri

235

yro

236

بموتك،آمدنآمينآمدن

وبقيامتكنبشر،ربيا

الىوصعودكالمقدسة

ألاالسمو

نبارك.نسبحكنعترف

ياربنشكرك

إلهنأ.ياإللكونشضرع

.آمين.ننصت

لا،ارحمربياآمين

بريا،ارحمرب

ارحم.

سلاماجلمنصلوا

الوأحدةالث!كنيسة

الجامعةالمقدسة

الأرنوذكسية.الرسولية

أرحم.ربلأ

رئيساجلمنصلوا

)...(اثباالباباكهنتنا

ورئيسوبطرلركبأبا

العظمىالمدينةاساكفه

واساقفتناالاسكندريه
5,3LEvط!!"ة!هسلألأه

Calةهكا!لحط!هحول.

ه!لم!،ول،!ةلأله!لا،وللأوللا،

+هلاهـ!ه"ول+ة!كائةه!لةه"س!،

،"+"لألأع"لم!هس!لا

سه،5لايث!+"سؤلأطه!كاوله

avdc6tiaai,v

Kth+لأكالالاطهء7ط!5ئياكالاهول

505 &o pavoIلاغ+"ة

كا5!ة!ه"لأههئةلم!س!/أ

كاش!ئ!"لائأهولحلا

كاس!س!لادةلأههئةلم!س!لا

كا5؟م!لاء"كاار+هئةلم!س!لا!"لة5س!

!"!أةكاس!لم!هـص!!كاهول

ة5ء58يلم!قل!07
+م!كاءلل!لم!ءول.4لم!لالا.

لأله!v4!"ولهس!س!صلأكالأح5/إ،

لة!"!اس!س!"عكالأ5لا

.ovس!8"ولك!كالأغ"غ

+كا!هحلة!هـكاهح+لاس!5

لآ+عع!لأ"58!!الآ+لأكاي2"ه

75 xaOo? oxflcكاط!ول

3"!

يه+!+كاه"5،لآ5ةهـ"هكاولحهول

نةه+هلةهح"سأكالاء!مم!س!.لح

س!،"ول!.لاهكالأس!ولغ

ول"كاهس!لةلحهـكاهء؟+4"

ء"كائةه+ه"س!للأععلالافئ!لم!

"لملم"+!ه+أ---اط!+*+"ط!!ا

طه++مكاامءهول"*"

Xtgntaic6nov#
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591

691

791

891

991

02"

102

202

253

236

236

vrv

237

2 rv

237

Y rA

238

238

923

923

ثوذكسيين.لأرا

أرحم.ربلا

اجلمنصلوا

القسوسوالقمامصة

الشمامسةو

وسبعوالإلبودلاكونلن

الله.كنسمةطغمألا

ارحم.ربيا

الآباللهياارحمنا

الكل.ضابط

خلاصأجلمنصلوا

هذهومدلنشاالعالم

والكورالمدنوسائر

.والأديرةوالجزائر

ارحم.ربيا

هذ/ولمزط

أرحمربيا

(!فات

صعود/ج!منصلو/

.S/لان!ركضفد/رمطه

لآ+2صلأ"لأءلما+هسلأةس!للأع

ولاقيءلا"!?ة"ه5

ول"سأ+فئ!ولopOo68غللماول7لم!فقول

كالا+غيم+ة.لالل!

ح،ملة!.لاهكالأش!سلأغ

+مكا!س!لةهـكاهـ!س!+؟س!ء

قق+ول7لأهوللم!علاللمالا

Kai+مكاس!لم+وللاللأءع

!ص!وللاللأولة3"ة،!ول

3"ساةه+لألاللمالاه

ص!++ف+"لألما"+لل!لا7هتة

س!ههنأ+!5س!كل!يمصةكالأكاأ2.

س!هءلة!.ل!هكالأش!سلأغ

س!84كالألاهلألما&56ةهس!82

ة+ءلأ+ط!
ة+ص!+لاه!م!ه+لل!م.

كا!"+س!لة!هـكا!ص!لاولغم

ع"لأء7+للماكايلآ+

too!!كالم!للأه"،ئملآ+5

+"ةص!لل!لحلالم!فقلا7+لةس!+،ع

5ئ!،لائئ!كاه+ء8ة+،لالل!

"ئ!،""لل!لافئ!"ص!"كالألالالل!

Kaiول5محا"7+كا!لالالل!.

ملة!!ءس!"ش!كالأهلا.

زكا!تاهءلم!،ء7??هىهل!في!اتك!

35هءىى

ش!!!غ!ش!

ىهـ?علةىءه?ء2ءفى

75ءىه?!ل!ل!لاء

لك!?كا!?!5
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502

602

702

802

902

021

v)أ

014

014

145

141

22 f

iv(

243

253

ل!كا!?هم!قك!ءkoi'!!لك!3!ن

س!!ش!*مم!ض!!رحمربيا

(مرات3

ىهـ?ع!ىىءه?ء2ءن/لأم!ر/جومقصلو/

ءقه!ءءقكلهـءكا!ءل!ىءىف!ومزلىوطت/لصطلحة

4"كاءتلا!ءءلك!لم!،ءه?ع75.75لم./لأرض

?oaeعىهـ?5!7/لهو/?2ءن/جومقصلو/
له!عقيءقلا!هـء/!!و!د!ءي!4ءكا0/لأر!وثطر/لصطلح

ءت!عءقلأ!?ءكا5viiجيمكا

س!!ش!رأس!!أرحمربيا

(مرات)3

س!"هول!.ولهكالأس!"غ.رحمربلا

ءهـكاي!ر،حكا!"+"2+راهذهاجلمنصلوا

دالدأهلأكالاقت!+المقدولالقرابين

ة//\وضحايأناالكريمة

+لم!!هلد!وللالدما"لد!+هدالدأ+ول5"0هاقدموالذينو

لافق!كالاهـلافئ!لم!7صا"ول

+ههـكاهح"ة+وللل!لا.

حهءق!ULnaov..أرحمربيا

ءلاء!لح-Kai+هكاعلم"ه!هلحلأ+2عأتوشفاا!بصلو

5"هلأ"لاس!+لحكا!لأءم-ع+طر،5الممجدهقداسةكلذات

وله+لافم*سهالمباركأهالطاهر

الالهوالدةسيدتنا

لأه"!!"+؟ول!لم!77ع.مرلمالبتوليةالدائمة

لا"ه+كاس!ة72لائئ!ولول

سا"،دةهـم"+هحولهلاغ،5""م"ول

"ك!محةئةه+وله!ألا!هوله+لأهـهء+

ical

ل!ةمةهم+لاهلمز،5+كا!++السابىالنبيوالقديس

+"فلماهموللح'Iwocvvov,.يوحناالشهيدانالمعمد

Kaiفأه+"لأ!ةوله+س!حولهلا"!أستفانوسالقدس!و

,6cp"!ه!اواولالشمأمسةرئيس t5taic6vov+ئةه
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+"+ثل!ه"ول+هولم5لح،.اءالشهد

2(v

3(v

214

V o f

Yoo

256

؟!هول+ققولدالدأ،لأوللالد!!ةكامكاو+"الرسلوالقديسين

س!وللالد!!كا!هـه"++7دافق1"،لانبياءواالممجدلن

سةلاه!لآقي"!70"لم!لالد!3،لالدما"لةالشهدأءالظفرالحسني

""،+دا"+دافقدافئ!+ولئق"هء.القديسينمصافوكل

لافئ!+.ئةهكاهـالل!!الأسه

لم4م!لم(ة-3هلأ5ع31"لاههول+قآهرئيسالسيد()فلانانبا

العظمىالمدلنةاساقفة

لمةءمهكالأ+ح+كاكاولهأساقفشاولاسكندريةا

+7لحلم!!لأ"لاس!+هصلأةس!لنألحلأرئو!!ردنا

لح"!شاهةلاس!!س!قي!هاجلومنالمشكورين

"!ه3هـ"ةهكا!لحلد!طله!لالاققونلاحمهماقدينالر

+غ"كاهلنا+ةوللاقتأ+)ومنالقديسينآبائناو

كالا؟ء7+كا!م!/إر30ابائناونلاحةرلمحاداجل

ول!p+لا352لحر؟ءكالأولايضأ(القديسدن

ول4كاألا4+ط!كالةحلل!2

!ا!ه3لائئ!+صةلأولوللل!

+"+س!هلل!لا7لم!فئ!!أ.

"!هولوله+ئةهلا!هولههالرسولمردسألالدس!

ولهسةة+كا!+!هرئيسلانجيليا

!!لاحلألأئةه+كا!58الشه!د،الاساقفه
....ميلدوس،أنلانوس

كا!ء"س!+كاا+كايمهول

،"!له!يه+"ولم5لح،

طهـ،لاكالأ!5ول،ي"5صلأ!هول...

ول"!+قآه+!س!+"لم!ول!ه"د51حالرواللابم!و

!حولهءلأولبطريركساويرس
/./.انطاكله

وله+ولهء"هء+"+2"!ءه!!اول

سأ"،للأ+لاكا!7لافق+فقهـمة5علمواالذينوجميع

4518cwumبأستقامة.الحقبكلمة

8+لا5!+هـ7"!ه5"حالأرثوذكسلينالاسا!فة
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?v

?v

21

22

22

22

yI

22

22

22

22

26

26

26

26

26

26

26

26

لأ

27

27

27

Yv

27

والشمامسةوالقسوس

لاكليروسوا

لاءوهؤ.والعلمانيين

الارثوذكسيينوجميع

أمين.

يا،يأربلكالمجد

بريا،ارحمرب

باركنا،ربيا،ارحم

آمين.نيحهمربيأ

يكونوهكذاكانكما

وإلىجيلإلىجيلمن

الداهرلندهورسائر

آمين.

للكلالسلغ

ولروحك

صلوا.آمدنآمين

ارحم.ربيا

للكلالسالغ

ولروحك

.للربرؤوسكماحنوا

ياربامامك

)لنه(.اللهبخوفانصتوا

للكل.السائم

ولروحك.

معحالا.خلصت

بخوفثنصلا.روحك

-215

هـ"ةهةة!لالل!

+ص!كاهول+ةلل!لا+هكاس!لم+ولغ"لل!لا

ةطهه!اةلالل!لا،"+55،قئ!لا

؟ئمه،"نه35ئت!لاi"أcob+للألا

5هـهةهةةغلئ!!ا. ndvixov"،

.6COV

ةةكالح5"!لة"ء،

voc10U,!ول!سامص

"لة!س!س!"كالأح5ولر

,yllaovق"داحلاءسهة!

ول،م!ص!bcvamavaov,طةلألم!لا.

+كالقس!مألا"!ه،"+كاه!!

لاسأ+كاس!8+طة

ysvEavسائ!لحyEvEOCS

كاها5+سه+لاطهع+قه5"ئهقت!لاطهلح

.vلأولسه,vcovلافئ!+لئ!!ئه

70"ئ!يلا."كاق+

ص!،5+فب!+لاحلة"ول+كاأهولء

لالألم!طهلالألم!ولكا!م+!ولس!هـكا.س!

voaj79Xt.ول!ه"ء

ئ!هءلأول7+!كا!ا.

.Gov"+"!ئب!+ولس!لةلم+xal

+فع""هـس!صةف،لألم!لافئ!

فب!+،ولمسالب!،ذساول"+ح.

لاغلل!+كاالاaou,،ملة"ء،

ط!للأءكا!"+لاس!هائةهس!ه(فب!س!

لم!س!7فةهـلموله

ئ!لأ"!ول7كاق+05

ول،!7فئأ+لالاح+"لم!كااهول.

كاهـلل!عداح.!هلألم!لا
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922

023

231

vri

2 rr

v r i

235

vri

237

275

275

276

276

YVI

276

276

276

277

277

برلا.أرحمربيا

أرحم.ربيا.أرحم

للقدسمينالقدسأت

يسوعالربمبارك

وقدوساللهابنالمسيح

آمين.القدشالروخ

الكلىالابهوواحد

الابنهوو)حد.القداسة

واحد.القداسةالكلي

الكلىالروحهو

امين.القداسه

للكلالسلام

ولروحك

/لاله/لربملإلىك.

/لابد./مببن/لى

/ففدوس./لآبهوو/حد

/لقدوس./ل!فيهوو/حد

/ففدسلروحهوو/حد

/ممن

كرلمودممددسجسد

المسيحليسوعحقيقى

آملن.الهنا.ابن

ودمجسدوكرلممقدس

المسيحليسوعحقيقي

.Gov!+!5!+فب!+لاحله"له،

لم!ةهـص!+س!ولهلملةهءه

+هءكاهلل!لم!حول.

ك!لة"؟س!س!"غكالأه!ا،

س!ه"لة!،لاهكالأغ"غ

7.aovح"لة!ع!لأغ

+فس!!لأسهلح!ه+،5،0!لأ!ة

ص!لأصلألإه7+ة2!ملة508،

كالأأ)ئةهع"ثر8+كاهلح

كلا؟5508ءنة

ل!لأكا!هلم!85+ولحول0+"لم!5

لأ"وله!.لاقط!طه

سةح2ة"+لا50"لأصه+لأ+!ي!"،

؟س!لحة50"لأفلا"+3ةيا،5

لاغ78"+ولطهلأساهول+لاص!ئةلم!ط!
لألم!"لا.

ش!!لأهلا7!،كاه.

Kai+فب!+لاء+"لم!لةكاا.لاه

*لاى5لم7هء5حكلءى!50ةءهى5

ى554عئ!5"4تل!?5

?ق!ء4لك!لك!ء!4لم!7!!

له!كلب!57إىلم!ء7?سجء4

؟مءdص;4لم!،504

ءىلم!ءي!ق?س?4ى!!!7

كافق"ع!ص!لأمحا5!ا

،"سأ3ص!لم!"+5له!ههلا

لا"هـ7"!ة8لاكالأ)ائةهثرتةه+كالأم

لةه+؟3نةهنآه+هنةهس!"7.لافن!

لأكا55لا+5لم!55كاهـائئأ"ول

ول"!سا"لم!سه
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rA?

yrq

024

241

42(

3f(

244

245

v f I

247

248

vl?

028

028

VAC

286

2 Al

2 Al

VAI

928

592

318

إمين.إلهنا.ابن

لسوعومحبهسلام

رتوا،معكمالمسيح

صلوا.هللحلوبلبشدب

التناولاجلمن

الأسرارمنباسلحقاق

برياالسمائيةلمقدسة

الرحم.

المجدربيألكالمجد

لك.

ولاياربكرحمتك

كخطالأنا.

..لر./لقدطت

قفواللصلاة

للكلالسلام

ولروحك

.للربرؤوسكماحنوا

ياربامامك

بريا.أرحمربيا

ارحم.ربيا.أرحم

السلاماجلمنصلوا

والمحبهالكامل

الطاهرةالقبلالاو

الرسوليه.

!ةصةهـ7"لا8لا،)كالأئأهXptatioئة

لةه+فةه"3فأه+هس!فةه7لمافئ!.!

لامم!"ملأ/الا!"؟!ةل!سه+17)كالأهئة

*"كاه+هولط!هـء"لالم!فئ!ل!

كاليا"+ص!

ء"ولكا!ء+هـكاهلحلةص!ح

2+لاملآ+عbط2t"؟

لم!لأ"+ءللأءلل!5ول?طه+ول!اللأ

icai

لاللأ؟ئا"+وله+غ+لانقلأصهللأهول

لماكالا+7"5للأول.!لةمصاس!س!"ءكالأهول.

ةة"لحGotKbptc,ةةلحكاه55

5،ملة"ء، Govف+8غسلأءة+"

،""لم!لا،"!"

+فع"لم!!ه2"ه+م.لافقلم!لأ

?ء4كا!،هعج.

5+غهـ"+كائنءولص!كا!ء+.ء+7

لالأ"ئ!7.صاكاه!

صه،؟+ئب!+لاس!لة"لم!+كاالاه.

يلافع3هـحسهصةف5لاله!فقول

ئب!+،ول!!لب!،8،+"لاح.

س!لا+لل!"ةلاGov,!لةه"س!،

ول!!"حس!!لآس!كالأهول،

ح؟ءلة!قيغ!اهكاس!

.ov!س!إ"لة!كالأس!صلأس

+"كاهس!وللحهـكاهء؟+غ"

لآ+ع+س!حصةهس!لحئ!لأ"؟لا7ع،

75+فئ!ول -Kai+ول"!ه"لاف

ولللأ؟لأوللم!كاهـ+كاهلائق

لافق+.لاللأ"كا!كا!+ده
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924

025

251

Yor

254

V o c

256

318

931

r y I

321

322

ryr

323

ryr

أرحم.ربيا

بعضأبعضكمقبلوا

مقدسة.بقبله

السلاماجلمنصلوا

والمحبةالكامل

الطاهرةوالقبلات

الرسولية.

ارحم.ربلا

بعضأبعضكمقبلوأ

مقدسة.بقبلة

!

أرحم.ربيا.أرحم
هو/لذسربلانثعم

/نده/بق/لمسيمسموع

و/رحمظ./سصعظ

لنقفجيدأ.فلتقف

.باتصاللنقفحسنأ.

لنقف.بسلاملنقف

ورعدةألثهبخوف

.وخشوع

الرسم.علىتقدموأ

الشرقوإلىكفوا.

ننصت..انظروا

ذبدحهالسلامرحمه

الشمبلح.

218-

ه"ول!س!غقي.لاهكالأع

!ةكا+!كاههـكاكاس!سلأطة7ءهول2

لاص!،هـقول+"لم!!لبأ"لأكه

+هكاهس!لة!هـكاهء+؟غ5

,tieXciaS 'LPiivicلح!+

Kaiلإصةيه7+2؟!!ا+فقول

لاللأ"لاطهلائئ!لم!كاه+كاه

لافق+.لاللأسةكا!كا!+!ة

ول!م"ءغصلأس!كالأهول.

+كاةكاههـكاهكاس!8لأصةسةهوللح

س!ولهـ!لأول+ط!وللبما"لأكاه

لا،س!!م4ءغ،لأهكالأ

ovلة*مم!س!همكالأح!لأغ

.ov!س!ه"ن!كالأس!"س

خصح+هح!ا
ثطال!الث

لرع+له(حغ*ه5+ه.*"لملأا"*

+كاط!نقص!ولKaiئئ!ع،

+كاءلم!فقلاص!ءلاءلمفئ!،2

+كافقلما!احغ+،لاس!فئأ،ع

+كافقلم!س!7غلامم!هلأه+،

لم!تلأ+كالاس!لم!ف+س!كا!ولهلمءهنةه

ط!!!+"لماةهول""ئه

xatiavv64coc

von6pit.،"+"مهـكا!"غح!ول+

+كاهـ!ه7+ح"،+ف+"ةلم!هلا،

لحسائ!ف"ه+س!لا!ة5.ء+"للأس!!ةلم

+ءكا!هلل!ول.لاس!

50?ع،عيرالأ"هم!

هـول"؟ةئهإلاكاس!س!لل!لح.
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257

VoA

925

026

261

262

263

264

265

266

267

323

rvi

324

324

324

ryf

326

rVA

rYA

932

ونعمةالآباللهمحبه

ربناالوحيدالابن

لسوعومخلصناوالهنا

المسيح.

الروحوموهبةوشركة

معتكون.القدس

جم!عكم.

روحك.عوم

لمحلوبكم.ارفعوا

)نمتلكالربعندهي

نحوشاخصةقلوبأ

(الرب

.الربفلنشكر

.وعادلمستحق

ومستوجب،مستحى

ومستوجب،مسلحق

ومسلوجب.مستحى

قفوا.الجلو!ايها

انظروا.اشرقالى

ننصت

لمحدوسقدوسقدوس

السمأءالصابأؤولارب

منمملوءتأنوالارض

.المقدسمجدك

الاعألى.فىهوشعنا

921-

7+كالاكالةه+هس!لةه

,Hatp6q3!ئ"

،"مم!507ء"!

+هئةي"هلالأهس!ولهئة5

نأه"3ءلا!ولههةغ"طهيمهس!نةه

Calص!للأ7لآههلحلألم!لافئأ

,Xpta'covكالأأ،هول

!""،xotvwvاصألا!"

لاة"لل!س!ف

,IlvEb!atoSهكائةلأههول+

سةء7لم!ط!+ح+لا!ه+لألل!لم!لالافق.

ص!،!لم!"+س!

7هتآ+لاحق"ول+8كايهول.

كاللماوللم!لائقول"+ع"،ة5"ه

.ptovولKلأغهولحلا+م8لح8+لا!

EbxaPICYC 7 vE!Dc6

5"لا،فب!+.فبأ

.btKalov،طهلح"لاهك!طه

كا!"هلا"!3ة"صم"هلا،

صة!55لاKaiة!،"5ول،

8.&" Kcuov"،؟5لا!"

ةه،هـ"لأ"س!لا5كاالاكاه+لآ+س!.

ئ!،ع""ول+هفصة2لمء4للأ"+ص!.

+سلأكا!ه"لل!س!ول.

لأ!50!لأ"5"لأكاي55لح

"لة،50!ا"ء"لمهـلئ!،

صلأ+لأ7"5ةهلام"ول58

،""لالألآ

لآ+لاكاي"!ولهكاي!لح7ع
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268

926

027

271

vvv

273

274

275

276

923

?rr

rrr

rro

336

337

338

245

241

وياتيالىالذىمبارك

فىهوشعنا.الرببأسم

الاعالي.

!دوس

ارحم.ربيا

أرحم.ربيا

ارحم.ربيأ

ولاياربكرحملك

كخطايانا.

نؤكا

ونمجد.ونعترفنؤمن

ونعترفنؤمنوايضأ

ونمجد.

نبشر،ربيابمول!

المقدسةوبقيامتك

السموأتالىوصعودك

نبارك.نسبحكنعترف

لأربنشكرك

إلهنا.داإللكونتتضرع

-022

كاثقط!لالافس!!ا+هة5لاللأ+كاا55لح،

لأهقيلاس!لم!7لاع50ةلاللماهـ"غ"سه،

kpx6JEvoc

Kupiouس!ول"+سهلم!هلاة

س!لالا"كاثقلاغ5"ة+.2!ه+كاأ،؟

لم!504

.ovس!"لة!كالأغصةغ

حهءلة!!لأغكالأغ.لالاه

همن!ح"غ.لاهكالأش!

ف+س!!8+غ8حة5Govس!!هلة!7

!سه،لألماف+"،ف+2

ول!"5""+م.لافق!ل!لأ

+كاا+س!لةلم!هءلا.

,1L6tEvo!ev
صم"!ةلم!5!لألاهئأهلم!س!لا،

"!ا!ةهغ.coولحلا.

!ا5ئه"+طلأ8لا+كاا+س!لة5لم!س!لا،

ك!"!ولة5سلألأههتةلم!ءول،

،"!ةه!صهلحلم!هس!لا.

8+لاهـ!ه+"ولكالاهلهه!لةه!ح،

mt!oxxلالأ"+"غ

،!Kai'5لالأ+لاط!هلأول

6ouavda'Ta6ty

إ!وللالأ+7!ة"لادهولهكاهـا"ئلأ

لاس!هة+ع5"ةلاس!"لاه

كا55ةلم!هوللاههئةلم!حول

كاغئةهلاسائهوللاس!

كا2س!لاصةلأههئةلم!ءلا

كا"ةس!؟ءطه+كاامهئةلم!حلأ!ق"ء

،""ةكاس!لم!هـس!كاقهول
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277

278

YV9

028

281

282

283

284

285

286

344

344

345

346

347

347

r4 v

348

348

rfA

rfA

ارحم.ربيأآملن

ارحم.ربيا

ارحم.ربيا

سلاماجلمنصلوا

المقدسهالواحدة

الرسوليهالجامعة

الله.كنيسةلأرثوذكسلة

ارحم.ربلا

رئس!اجلمنصلوا

)...(انباالبابأكهنتنا

ورئيسوبطريركبابا

العظمىالمدينةاساقفة

وأساقفتناالاسكندرلة

لأرثوذكسلين.ا

ارحم.ربيا

اجلمنصلوأ

القسوسوالقمامصة

الشمامسةو

وسبعوالايبودياقونين

الله.كنيسةطغمات

ارحم.ربيا

أرحم.ربلا

-221

س!5ة8ع.لالت!لم!7

كالأط!ول!لة"س!س!!ةس!كالألاه.

"ن!هحصلآغ،رأهكالأع

ض!!

"+كاهس!!قكاه!س!+؟"ع

+!2ص!محاهقلا57لآ+!كالأ"د!ع

لماةلا57هـ"ك!5محة5!لآ2

طه3"

+4+كاهصلأهلآ"ه2ةهـ"هةةلحهول

نةه+نةهس!ه.لح""كالأ"ي!ولح

"Kipغ!لأس!كالألاه. s

+!مكاس!لة!هـكاهص!+؟س!5

تةه+"يهه4"س!لل!5لالافئأول

"+صه+!ةلم"!الا"ءة210

!ه+"+،!!++طه"ثهـ"صاهول

ول"!!ه5ء"س!+!كا!+ة5ول

لآ+5لم!"لأص!+هةصةءلل!ع

qaiEp3vateXA،

5"،ولنئما+ةةههـءةلحل!لل!لائئ!لم!لا

.ولللأ+ةي!كا!+غ

ءول!هس!س!صلأحكالأهول.

ءكا!ه+لة!هـكاهحء2+لا

فئ!+لالأأهولولس!لالالل!

ط!"سأ"+كاس!+لالم4لاللأم

ولطه"ة!"!كاطلل!ول،"ئه

+لاهة"ط!،ةلاللألا

غ++ف+"لالم!طه7للأول+هئة

هحنأهلآ+5حول!8كالا"2.

47.5ov"!ءلة!"حص

س!!"لة!غ8.لاهكالألح
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287

288

928

092

19y

29y

YRT

492

592

692

YRV

892

9v q

934

934

934

934

035

355

035

035

351

351

roe

rot

(ro

ملوكناأجلمنصلوا

المسيح.محبي

أرحم.ربيا

الذيناجلمنصلوا

الاخوةمنالبلاطفى

الارثوذكسيلنالمؤمنين

الاجناد.وسائر

ارحم.ربيا

هذهاجلمنصلوا

المقدسةالقرابلن

وضحالاناالكريمة

ددموها.والذين

ارحم.ربلا

أجلمنصلوا

المسبدلن.

ارحم.ربيا

بخوفللهاسجدوا

مخلصنا.اللهياارحمنا

/رحصظ)3(ط/لنه/لآب

ضماب!لك!.

/رحمظ)3(ط/نكه

مخلصظ.

ثم/رحمنا)3(لا/نكه

/رحمهطرب./رحمظ

ء+كاه5لة!هـكاهح+؟غء

"؟هـ"ءه+كاهلالل!،لافئأول

لمكاه"!ةءللأول.

!ق"ءغ!لآ4كالأ075

+"كاوس!قلحهـكاهء+لاغم

فق+لاس!ول+لب!+ول"+!لبأ4ةس!هـولفق

لا،لافق+كا!ول86o8po!ه!ا5،وللل!غ

"!!الاللأ+لاصه+لافئ!+

+كام+طه+ه4ةللمالا.

.ovس!،ملا!كالأء"غ

+مكاوس!لةلحهـكاهء؟+4م

افئأ+للاللأهلأ!ه

Kai!55ئ!لل!لاةلئ!"للألا+هلة+لل!ل+

كالاهـهفقوللا"لافق

كلاط!5"+هـكا!ءكا!+لالاللأ.
*مم!لةمساس!س!"كاس!5لا.

npoaevtaa8E+؟س!م

لافئأ+.لاللأ+لئ!قي"لم!ءهئه

ءه"ق!4!لآغكالأ057

!صلأ،س!+"ولهقب!س!ةهـف+حلم!لاهلم

!هكالأس!!لأس!ع"لم!7ة20ءه

ء،+لل!كا!.لافئ!لم!،

2ىء5ء7!ح/5/3ءىئم

ههeelsهءيلم?س

ءل!ءكا!كاه??ه

2ىمكي/3/ء5ء57ءلم!7

هءههب!تل!ك!؟ء7ءلك!ء59

لم!/ءهء7!522كأىلألمءكا

2ىمصيءهء7بحكأىئم

4ءل!حكلىباهء7ء*ى

--222http://kotob.has.it



035

351

103

203

303

403

355

603

703

803

903

352

ror

ror

rof

354

355

355

roy

358

roA

roA

"غلاهكالأع5!ط!7.مخلصنااللهياارحمنا

ة5س!8لح!كا+لل!مق7لم!فنألا.

ض!!س!!ش!*مم!ارحمربيا

مرا!3

ءهـ?ع!!?هءبمء2ءنصعود/جرمنىصلو/

5!معل!لماباء?ء!كيى.كممد/ر!لىق/لأهمب

لك!?!هـ?!5

!اقك!ءي!4?ء4ءللأ!عك!?!ل!!!

ش!رأش!!س!!ارحمربيأ

(مرات)3

ءهـ?ع!ى?ه?ءىءط/لام!ر/جومنىصلو/

ءفل!ءءقك!هـ4لم!!رلك!ءىلأومزروط!لصطلحة

كا!لمقك!ء?كا?لم!4لل!5تم?جييم/./لأرض

ش!!ش!ك!ض!نم!أرحمربلا

(مرات3

ىهـ?5!?ه?/لهو/?2ء!/ج!مقصلو/

ءلك!هـءلم?له!ءءلك!ء!*،ءكاء/لأدىضوثمالىلصالح

ءقلا!ءيم?تلا!كا?كا5جتم/

س!"لأ!،لاهكالأع"س!ربلا.أرحمربلا

س!،"لة!!هكالأس!صةغ.أرحمربلأ.ارحم

.ov!لة!ء55كالأعءس

حكاوء+ءهـكا!لحز9"ع+؟خلاصأجلمنصلوا

لآ+كاحر3لح"ه"77هذهومدينتناالعالم

ئةه+هلم!كا!!Uالكوروالمثنوسائر

-.لأدلرةواوالجزائر

،"+7,5modعلل!ع7لم!ئقلا

7"!كأ57،

ا!"ئ!+كاهفقول+هولعلالل!،

Kaiءلافئأ"لل!Kaiلاللأكالألا"!!ا

لم!75+كا!ولم.لألل!5

ء"ول،صةغ.لاهكالأس!.ارحمربيا

icalءtov7لم!يمءزت!هذ/وليزط zovuovaar
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31
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32
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32

32

35

36

36

36

6س

36

36

36

36

36

36

37

37

rv

rv

37

ارحم.ربيا

يا6ياربلك...المجد

بريا،ارحمرب

باركنا،ربيا،ارحم

آملن.نيحهمربيا

يكونوهكذاكانكما

وإلىجيلإلىجيلمن

الداهريندهورسائر

آمين.

للكلالسفى

ولروحك

.باركربلا

صلوا.آمينآمحن

أرحم.ربلا

للكلالسلام

ولروحك

.للربرؤوسكماحنوا

يأربامامك

)لنه(.اللهبخوفانصتوا

للكل.السائم

ولروحك.

معحقأ.خلص!

بخوفننصت.روحك

الله.

224-

هءلاهءى

ول!م"ءغصلأعكالأ5ول.

...ةةلح"cot!لة"!س!،

ول!م،ءس!"غكالاهلا،

,ovح،ملة!كالأح"غ

؟"ول!س!لاء!ةكالألاة،57

س!؟"لة،،لاهكالة"+"لا!ة

.لالألم!ول

ح+كاثق70ول""،

5"د!كاس!لاه+كاس!8+طة

لأص!لاحف5ئ!ه5لاس!لاس!!قلا

،"سأ+لهول+"لح

لحلأه+لافق+5"لافق"ئه!ئh،لاللألالق

.لالألم!صه

ئ!ساهلألا7+!ةكا05
Kai+فئ!+لاحلا"له!+كاأهلا.

"ملة!حولهكالالاة"لاح.

لم!74لالألم!!ه7.س!هـكا!!لاس!كا!"+

.ovلة!م!ءص!"عكالأ

11V1iptE!+كا!.

Kaiففأ+لا+حلة"لما7كاألاه.

+فلح،ف"هـحلحولفئ!لم!لأ

فب!+،ولمسألبأ،!ة!لاط!+س!.

غ!للأ+،ة!aou,!لة"ح،

!ء+ءكالل!له!ح!ا5س!قب!ا5س!نةهأ

ولح!"هـةلمهول

ئ!قء،++كاه05

.Gov!فب!!ا+حلةلماسا+د+Kai

(cYo.5لم!!ه7ول eei

.Gov،!ئمه3+ئب!ءلا+ول!+ص"
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rvv

r2 A

rvi

0rr

331

332

333

334

937

937

038

038

038

385

038

rM

381

383

بريا.ارحمربيا

أرحم.ربيا.أرحم

للقديسينالقدسالا

سموعالربمبارك

وددوسأدنهابنالمسيح

آمين.القدسالروح

الآبهوواحد

هووأحد.القدوس

واحد.القدوسالابن

آمينالرو!القدس

للكلالسالغ

ولروحك

/ل!له/لربمإرك.

./مديئ/لالب/لى

كرلمودممقدسجسد

المسيحللسوعحقيقي

آمين.الهنا.ابن

ودمجسدوكرلممقدس

المسيحليسوعحقيقى

آمين.إلهنا.ابن

يسوعومحبةسلام

رتوا.،معكمالمسيح

ةهـف+س!ولولهلمهنةهح

صلأكا!"+لم!لل!لاس!.

ول!"5ص!ص!"س!كالأه!ا،

لة!ء"ءس!صةس!كاه!5لا

"ول!هس!س!كالاعذلاه.

5"ة+ط!!لأيف+لأ!ه،2،00

س!سلألالاه7+58!لة"سا5لح7

كالأأ،هئة5ثر"85+كاه

لحه!3نةهءه

لأول!كاهلم!5؟+لاح"لم!لة5+0

لأط!8ولهولول7.لا

كالألم!ول،؟ح2+"لا+"لأ5!الح,

؟حع3ه8عس!لا0"5،

لاص!"لم!ئةس!لا+لاه!لأ!ة.لألألم!ول

ئ!سا"لأيلا!+كائ!05

5 aou+"!فئ!+لاس!لالم+!"،

2ل!ى0لم7هء5ءل!حكل0504هىه5

ى54?ن5ء،5ء!اق!

!تك!ء،كألك!لك!ء!4ىاغ!!

لأ"لم!فقكال!ه!"!!اس!لم!6"

"+!لأه،لأ"هـ7"طة8ول

Xptatoiأكالاهئة،

+هلة35هنة+هنة5حهلة7لم!فئ!لا.

!هلأسالاه+"لم!،هكالافق"لم!

Kai؟س!"مه

vbvL9g,Xc6

،أكالأ5ئأ*"كاهـا+هئة+هئة3"5ئة

لةه+هلةهس!.لاقلألم!لا

ئ!7إ"لأوللا،لهكاألأ!ه+17أكالأهئة

*"+كااهوللم!هـء"لالمافقول
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6rr

rrv

rrA

9rr

034

,ri

?rf

343

344

345

346

rAf

384

rAf

387

387

204

404

4"6

456

704

804

برلالكالمجد

لك.المجد

التناولاجلمنصلوا

الأسرارمنباستحقاق

السمائية.المقدسة

ه.ارحمربيا

.للربرؤوسكماحنوا

ياربامامك

السلاماجلمنصلوا

والمحبةالكامل

الطاهرهالقبلا!و

الرسولية.

ارحم.ربيا

بعضأبعضكمقبلوا

مقدسه.بقبلة

السلامأجلمنصلوا

والمحبهالكامل

الطاهرهوالقبلاث

الرسولية.

ارحم.ربلا

بعضأبعضكمقبلوا

مقدسة.بالبلة

الرسم.علىتقدفوأ

والىبرعدةقفوا

انظروا.الشرق

226-

.ح+""كاللأ

cot!ملة!"!ةة،س"cotصه!ةة

+م3ءكاههـكاهلحس!+لأغ5

لآ+كاي"سا!لحلم!+س!لأ"ط!لا1للأحع

!ةء!كا+لالل!ول،"ئهغ+ه+ول"5ئالل!لا

لافئما+لاللما"لا!ه.وللل!،"7+كالاول

لة!"5س!س!!ةحكالأهلا...

5&ولفئمالا KEPaXc c6!ط

فبأ+،ول5!لب!،ول"لا"+س!.

س!لا+لل!،ةكالا5لا،!"ول8س!،

+"!كاءوللحهـكاهءلأ+س!ء

+!ع+س!س!"ء!ةع

م!لأ"صا،72!

ولط!"وللأف+7ع3"5+فئ!لا

لاللما"لأ!هلافقله!كا!+كاة

ولفق+.لاللأ!ةة+كا!+طة

لة!55ءغ!ةعكالأه!ا.

هـكاهكاه+كاهس!!ةوللأذولهصةع

4aXiلبأ tatt & ytص!لا

+مكاوس!لةهـكاي!س!2+؟م

+!2+س!صلأس!ه"5ئ!سا7pلا57،

ط!،!!ةكالا+5،57ئ!+فقلا

لأولهللأ7+كاهلم!كاهفقلا

فئ!+7طة+ة+كاه!ة.لالل!

"لة!ساءغصةكالأع5لا.

!ةكا+كاههـكاهءصه8قي7صةهول،

7لأوللبأ! Lastولغسة!اهـ

"ولهـكا!"عس!ول"7"3ف"+ة+هول.

+كاهـ!ه+7ء47!اف!7كالم!هول،

ئ!"،طه"لا+هقيف5لمول4ليا"+ء.
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35
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35

35
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ri

36

ri

rl

04

45

04

04

04

41

fI

41

41

fI

41

fI

42

42

ننصت.

ذبيحةالسلامرحمه

الشمبيح.

جميعكم.معالرب

روحك.ومع

قلوبكم.ارفعوا

)نمتلكالربعندهي

نحوشأخصةقلوبنا

(الرب

.الربفلنشكر

وعأدل.مسلحى

،وعادلمسمح!

وعأدل،مستحق

لأنه.وعادلمستحق

مسمحتىبألحقلقة

وعادلى.

ارحم.ربيا

ارحم.ربيا

ارحم.ربلا

أرحم.ربيا

أرحم.ربيأ

ارحم.ربيأ

أرحم.ربيا

أرحمربيا

!لبات

ارحمربيا

227-

+ءكا!ملم!لل!!اح.

غ"ح5عف!لاق"72،5

ول!"ة"ئهسالاكاس!ءثل!5.

ة!لة"508لم!س!!"

لاللأ+لأطه+"لأفقول.

ك!"ئ!لم!سه+س!

+هئة+ولءلةلم!"+8!كاهول.

ول"لل!؟لم!فئ!لا+"5،س!"ة5"5

.Kvptovعء5ط!س!لأ"+8لح+8لا

ط!ءلاءهكالأ+كا!لل!ولس!7

فبما+،"ول،فب!.

كالح"هلأ،"!ة5!س!هه/!.

!هلاه؟!"طه!اةههسا"كاول،

كالاه،!!الأطه"ة"!الاهه،

لح!55ول!"!ه55"كل!5ةلا

كا،ئهyapكافيهـ7فئأ5

5:* TIC!ه+ءاط!اO TO"6!ت+

حساءول!غ84.لاهكالأ

لأ!ء"حس!صلأ4كالا5!ا.

*مم!ل!"!ءس!بلأس!كالأهلا.

س!؟"لة،"غ.لاهكالأس!

!مق"ءغ8عكالأ5!.

.ovس!محا"ق!كالأعطلأغ

ء؟"لأ!كالأع"س!5.ول

ش!،ش!!ش!!

ش!!غ*مم!ض!*ك!
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36

36

rv

37

rv

rv

37

37

rv

37

rv

37

rA

rA

?i

fI

42

fr

fr

صلا

fr

صلا

صلا

if

if

44

if

ff

44

45

fc

fc

fc

مرح!ا!3)
أرحم.ربيأ

ارحم.ربيا

ارحم.ربيا

علمواالذدنوجميع

باستقامة.الحقبكلمة

الأرثوذكسل!نألاساقفة

والشمأمسةالقسوسو

لاكلدروسوا

لاءهؤو.العلمانيينو

الارثوذكسيينوجميع

آملن.

..نلحهم.ربلا

ارحم.ربيا

أرحم.ربيا

ارحم.ربيا

أرحم.ربيا

أرحم.ربيأ

أرحم.ربيأ

ارحم.ربيا

أرحم.ربلأ

أرحم.ربيا

ارحم.ربيا

قفوا.الجلوسايها

انظروا.اشر!الى

ننص!

قدوسقدوسقدوس

السماءالصاباؤوترب

منمملوعتانوالارض

+المقدسمجدك

-228-

.ovمق5ءغ"س!كالأ!

.ovسا"لة!حسلأس!كالألح

.KvpLEUbj6ov

!ا"صه"++لالاللأ

لافق+عفقهـءةلاللأ+لا!ه!"ة"ة

+لاةصلألاةلاهلآ+لحهـ7"4س!طه،ع

لالل!!ةةههـ"ةوللل!+ة،كاأ+غ

vcovكاس!لم+ول"غلالل!ة"!ة"+

07"،،!لائق""،!ةنه!اشاتقلا

5 tovtiaovxaiitdvton!،

.voct56oOpoصةلم!7.لا

لة!م"ءولءلة+5**للا5+

س!ه"ول!.لاهكالأءذغ

ول!مء!اس!"كاح057

"ءلة!س!س!"غكالأ5.لا

*مم!لةم"س!ءص!4كالأ5لا.

ح"مول!"غ.ولهكالاع

ءهءلة!صلأص!4كالأ057

*مم!س!ههلة"غ.ولهكالأغ

س!5"ول!"س!كالأس!5.لا

م!هملة!.لأهكالأع!لأغ

ول!م"س!ص!!ة4كالأ5لا.

ة"هـ"!الأولس!لاهكاالا!كالآ++م!.

ئ!"45ول"+5فذ2لم!ة4ليا"+س!.

+ه!كاصلأللألم!س!!.

طهلأ"50سهلاسا5،"لا"5ع

،ق"5،س!"لم"هـلق،

+"لأ"57ة5؟"لاطه8لح

يمط!5لالآلأ
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2rA

383

384

285

386

454

457

458

046

461

نباركالمائدةإلىتعالوا

الملائكةمعالله

المائطكهورؤساء

وقائللنصارخين

قدوسقدوسقدوس

اللللولا.ياربأنت

والابنللابالمجد

.القدسوالروخ

نرسلالشاروبيممع

قدوس:قائلينال!سبيح

انتقدوسلمحدوس

الليلويا.يارب

وإلىآوانوكلالان

أملن.الداهريندهر

نؤمن

ونمجد.ونعترفنؤمن

ونعترفنؤمنوايضأ

ونمجد.

نبشر،ربيأبموتك

المددسهوبدلامتك

السمواتالىوصعودك

نبارك.نسبحكنعترف

ياربنشكرك

إلهنا.ياإللكونتتضرع

لآ+!كالأهص!!كاهولةةلح7!.

ص!+ئةس!ة2"ئ!ام+!ا5+رأط!لحء+ي7

8+لا!اةس!ه

ولءسةلاهئأهولكاهـس!لالةلألأسة"غههع

كاأ"لألا""ح"هساع،

لمهفقء+ولع"ص!يمصة4لأه+ولس!لح،

,d'ytoS,لأ"،50! d-ytoq

لةكا!لةه!س!7"طةصةنةه"8.

"لحةة،"+"+

سه،35فبأه،ط!"لأ!هلحفب!!إ

UVEI+سهلم!"..."

لم!ء"!+فئ!ل!*ص!"هوللملألم!"*

+!اةلاهلالم!ل!.لاس!لم!ه+له!4+"لا!ه

5"لأ!ه،عسالأ!،50،20"لا"

كاول،ولههم!يهسة7!ة"""قه.

KaiلائةولKaiكاس!"،صه5مم!!ع

لةه+عسائ!"لاققع7لافق.لالل!لاللما"ئه

لألماسة.لا

+كاا+حلم!مةس!ول

+كاهـا+!لأءولل!س!،

Kaiةلم!هولهلأتةهلم!ء7،

!اط!"ط!!هةلم!ه!أح07

Kai"+سلأهلا+كاا+س!طةط!ءال،

,Ev!لم!5!لأهلأئأهلمb!ولسا

ول4!ةهلح!ه،ءلم!هلا.

8+لاهـ"لاطهكالاكامئأه!"ولح،

لألأ"+س!!غصلأ!ةلاءله!ه

ص!!5وللأ+ول"لأ!ه

للأهكاولكاقوللا"كاهـ7

ا!ط!محألأ+4vط87ةللأ،لا

كاهولس!ول+"ةobpavoiصآ5ع
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93

04

46

46

46

46

46

47

47

47

47

47

47

47

47

47

47

IA

ولايأربكرحملك

كخطايانا.

بخوفللهاسجدوا

الآباللهياارحمنا

الكل.ضابط

.آمين.ننصت

أرحم.ربيا

يكونوهكذأكانكما

وإلىجللإلىجللمن

الداهريندهورسائر

آمين.

للكلالسلام

ولروحك

صلوا.آمينآمين

ارحم.ربيا

للكلالسلا3

ولروحك

.للربرؤوسكماحنوا

-6-ياربامامك

)لثه(.اللهبخوفانصتوا

-023-

55 b4oxoyov!Evكا

كاس!"ئ!لاهتةولس!لا

كاس!س!"لالأه5لم!ئأحلا

كا5"س!لأسلأس!ءكاا+هئةلماس!لا

Govمول،8ح!ط!ولكاأس!لم!كاص!ة

857ءهة.لافن!ول

7"!افvoG78ةس!ذع2ق،55ح

Kaiلألم!"!"53"!

5"5+"لم!كا.لائئ!له!ي

س!+"ط"!ةي!هنب!س!س!لم!كاي!!وولهلم

صلأغعكالألاه""لم!5

ة5ء58ة++"،ه

ة+طه+لا!اههس!+لل!".

!"+ءكالل!وللاس!،يةول7.ول

KE

5ء+كاثقألا5ئ!كاكاس!؟"7

كاس!8cIv+"ط!س!لاس!لأ5

"ئ!علأ!احس!!اف"كلاسأكا!ط!+لا5

علأه+ط!لافت!"ئهلافئأ+5+ل!لل!لاثئ!!ئيه

.!لأط!4

ش!لالأ"75كاه!05

ط!،5+ئبما+لاحلالم!"+كااهلا.

!ةلألم!كاهـالأ"لا"+كاهس!ولهـكاه!ء.

"لة!ساءغ"4كالأ!اه.

ئ!لأ"لا7+كائ!،.

ا،طه"ئبأ++لاءلأط!+ط!كاألاه.

طه+5كا"هـص!ف5لألم!فقلا

ئبأ7،"ولسألبأ،صةصا+"لاس!.

لاغللأ+!ةكالاهول،!لةم!س!،

ءكا!+لم!لل!لا!انب!ء5اهولهس!
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404

455

604
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804

904
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411

2(f

482

82f

486

486

486

487

487

87f

487

f AY

487

488

094

لم!ف+س!ةهـلملاه

لاقه"ئ!7."كائ!+.للكلالسائم

ول؟ئم!+فبأ+لاح"له!ق+كااهلا..ولروحك

.2"س!هـلل!كالم!!ة7لا"ئ!،قبما+معحقأ.خلصت

دا+حلةلم!+!أكاهول.ل!ح+ف!لمر،5بخوفننص!.حكرو

لله.ا

س!ههئة+م!كاءللأولحلا.

E7,ربيا.ارحمربيا Govس!؟هله!"ء

س!ه"لة،"س!لاهكالأص!.ارحمربلا.أرحم

"ول!س!يلأغ.لاهكالأغ

+لأكاف!!ه+علأول!2"ههللقلىيسينالقلىسات

7+82ز،ptocيسوعالربمبارك Kلأه"لأح

فةهكالأأ،كر85+كا!ه،كأوقدوساللهابنالمسيج

لةهحهلم!كا!الأول85ءول+20+"!ل!!.املنالددسالروح

,&ytov,.لالألم!طة

5؟ح؟50؟لا!هدا"+!هلأ+"+الكليالأبهوواحد

ساس!5ة50،لأ"لا"+8!3عالابنهوواحد.القداسة

لايم8+لأ!هدا"+وله!احدو.القداسةالكلى

الكليالروحهو

ول+س!ول"لم!!ةله!7ول.امين.أسةلقدا

ح7!لأءكاق+05للكلالسائم

"!ولفب!voG7+"لمالاس!لا+.5ولروحك

كال!ه"لأكاههلم!لل!كريمودممقدسجسد

04!ل!؟!لم!؟+5/أا!عليسوعحقيقى

هـ7"كا8لا8ولئآهكالأأ،ئةه+كاط"ثر.أمين.الهناابن

لةه+!3نةه+نةههحنةهلم!7نئ!ول.

وله،لأ""لم!فئأكاهـاههله!ه+ودمجسدوكريممقدس

"!"لم!3"المسيحليسوعحقيقى

لا؟هـ7"84ولفةهكالأأ،فةه+كاا"ثر.آمين.إلهناأبن

لةه+3لةههلةه+لآهس!ه.!فئ!لم!ي

لألم!كا.ول

لالأء8ء777+!هلأكاأ"ولقةهكالأأ)عيسوومحبهسلام
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413

4(f

415

416

417

8(4

941

094

19f

69f

f RI

794

894

955

+كااء*ولهله!"هـس!له!لأفقولاردو،معكمالمسلح

كايح+ع*ول4صلواههـلميو؟.لنئسيلى

هـعالتناولأجلمن
كايه!ولس!كا!م+س!+ول"الأسرارمنبأستحعاق

لآ+55"هغ!ةلد!س!للألأصلأص!+س!لم!5رلاياالسمائيةالمقدسة

!ةءفملا7لل!لا،"!غ+5ول"لا5ثل!ول.-لرا

لافق+وللل!"لأ!ه7+كالالم!.لاللأ"م

.ovول!ء!5صلأس!4كالأ

س!!ةةcot-ع،"ول،,"!ةةcotالمجدربيالكالمجد

لك.

ف+"كانا8"س!ولهكاحةس!ح"هول!)لاوياربكرحمتك

5ئ!"لم!لأ"+ف".ظبف

7"كايلما"م+"لحلالم!فئألا.

7فع،فسلأ"هـحعلالافئ!ول.للربرؤوسكمااحنو

فبأ7لب!""لا،ط!لا،قيول.س!7

،!هكاهـاة؟+لل!لاءءه"ق!,لاربامامك

ول!س!هم،لاهكالأء!ةغربيا،ارحمربلأ

3مم!ح!"لاكالأس!"ص!OV,باركرب،-ياارحم

س!ه"ول!؟س!X6yilaov,لم!!ة7....لا...أملن

7+ل!لا!ة7تةه+ئةه-53ك!"!4ونعمةالآباللهمحبه

،5ة"+"+سهول70لح،م"ءربناالوحيدالابن

تةه+ول5ز،5!اءلأه/أ5يسوعومخلصناوالهنا

3"5نأ!ولءسأهلاةع!"!ه5حهنة.المسلح

5ئه،لآ+لئاءهمعلالد!لم!7حالرووموهبةوشركة

ولهكالأأ)+كالأء*،قةهمعئكون.القدس

ولإ!ه7وله"لالل!لا".جميعكبم

،!!الأةللأ"ص!ط!

ئةه+لأطهولهه+وللةح!،50+"

7؟ءلم!+حف"++7لل!7لم!لائئألا.

ه"لأ"لح50"لأ"ههلأ"لحفدوسلمحدوسفدوس

ه"ق،لح"ء،هـلق"لمالسماءالصابأؤو!رب

لا"هلاهه82،!وللالألامقمطوءظقوألارض
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042

421

422

423

424

425

942

043

431

fry

433

524

551

552

555

555

555

ooA

056

562

56 f

564

.لمقدسمجدك

منقامالمسدح

داسبالموت.اتإلامو

فىوالذين.المو!

بالحياةلهمانعمالقبور

الابدية.

الآبهوواحد

...القدوس

لد/ودمزمور

السلاماجلمنصلوا

والمحبهالكامل

الطاهرةوالقبلات

الرسولية.

أرحم.ربيا

!لبو/...

...وطدلىمستحق

...خظخلص!

...لنفدلشلنى/ففد!ت

ء..//ؤبهوو/حد

الصعائدأجلمنصلوا

من)صلوا.القرابدنو

ثدمواالذلناجل

ذبيحلنا.(

الصعائدأجلمنصلوا

من)صلوا.والقرابين

لمحدمواالذلناجل

ذبلحتنأ.(

/لسلاحم/ج!مقصملو/

../ل!مك

/رحم.رب؟

!!ثلهـغ5ول!س!*+ءمما5يلة+هـع35هـ".

85+كاا"!ر!ةلا7+كاس!غوللا"!حفقول

هـ"ولده+لبما6avatov+"كالأ+ط!ع،

ي!؟ئ!+هة5غلاwi!علم!لمالأكاهـلم!"

لحللألأvء"كاهسه"حلاهع.

7س!لح+ص!+لأء*لأ!50...

5!ي!*"!اتب!!ىكاهة4

"+كاوس!ول!هـكاي!ء+لاغ"

لآ+2+!لأحس!2"هئ!!مل!727،

!"!ا7+ط!لأ!هع!"وللافئ!+

وللأسالل!!اكاه+كاهولفقلا

ولفئ!+.لالل!صلأة+كاه+!ه

7.aov!غ"غءسا"ن

...co,rcaQaor9e

5!ب!45ءكا،! Kcal!!لم

لهـءصهـ.45له!!.!7

!كا!4ء4/!5،ه?،لم.ج

ل!!لا!رء5مء7?س...

كا!"+ص!هـكاهلحلةحء2+ول

لآ+عهـكالاص!ه5لألم!فقلا

+مهـكاهح"لاة7لل!لا.

س!هـكاه!ولس!كا!ء+غ+لة5

لآ+2هـكالا!صه5لألم!فقلا

+مهـكاهس!!كالا7للمالا.

حعء5?ءهـ?!لةء2يمن

ri5ج. re2eia'

ءل!حكل4ء2ىى?7ب!
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fro

fro

fri

437

*

566

oAN

oAr

584

/جر/لسلاحمصلو/منى

/ل!مو..

/رححم.ل!رب

!

!

!

-234-

ىهـ?عطى?هءيمء2ءلأ
ثمء25ىءحطجء4.

5ء+!ح*?4ءلةحكلبم

مكي*ى!رهء7جءله!7.

2ى5ء7!ع!ويعءلم!يئم.

2ىمح?ء7جءل!يغ.
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ابزالشعاحدسيبة

مقدمة

فيالانجلل

اسبوع

الآلام

باكر

خميس

العهد.

والقيامةالالااسبوثانيما:

اليونلأالنصالعربيالنص

cbXoyrj!tvoqةلاءلم!ةصلأ"غ20باسمالآلىمبارك

ولغvoipvK+"لم!كاهـاة5باسمألضأو.الرب

+لا"صلآيغ!ط!ةل!ة"+84"ولئم!.وله.الرب

ةداود،لابنهوشعنأ
فلالا"كالدأقبا+فب!!3!لهل!ه،داودلابنأيضأو

ول"ف+قبما+فب!"3.ةأول"هالأعاليفىهوشعنا

"لالا"كاثئ!لاغعهه+،ع"ه+كااللألا.الأعاليفيأيضأو

لا"صة!ه+لاس!57"هكاأ/\لاcolt.لملكهوشعنا

فلالاس!كاثل!!لآ"كاهلم"س!لاه+.ءلا"كا!"ايخضأو،أئيلإسر

كاملا؟كا!لم!5فةه+'Iapa'X..إسرائيللملك

!ئخد!ظفلن:فلنرلر
هلديولاهلديود!

كاول.!هول.ولول..ههـميول!

حيه!.!هو/لمجد
ثضحمث6+.هولمجدو/يظ

لألظ
""!"س!+لأفةه+"لالآهـلل!هغكا!صهولمستحقيننكونلكي

فلم!يلح،لأ+عهءك!!هحكاهلد!2فأه+الانجدلعلسما

وله،لأ!هلألاصما-3!وله""ح-!ع!لمآ!م،لربنأ-نتوسلالمقدس

وإلهنا.

لاةس!ه،لافئ!لم!لاكا!ء+س!،،"،!ءلم!لد!باسنقامهفلنقف

هـه!.؟8هـ"ه.80لم!لدماكالةه"كالاس!بحكمهوننصت

ئةه+ولهألأيهE1iayلأe?.ولهه.المقدسللانجيل

دلاهأ"!ا16ةكا!"ل!هلا20مخالفيا(116!هوذ

لب!""وللا"!ةهـكا!+غ7ع!8+كالأءثرالناموس

؟06ع5"ه"!وله))5!هلم!ةلا"+المسيحبعثبلفضة
مخالفيلليهود

80س!ةول!ه"+لم!5"5"،+س!لاءلم!ةلم،5فخالفوأما،الناموس

78!ا8+كاا"*فبأطا"+كارلاأخذوافقدالناموس

كا!م+لا"كاثئا"7لاغفبأ+Kpavtلب!وسمروهالمسيح

ر3+ة7موضعفيالصللب

الاقرانيون.

-235-http://kotob.has.it



هخالفيا6()يهوذا

الناموس

اللصبارباس

،أطلقوهالمسجون

الديانوالسلد

جنبكفي،صلبوه

ومثل،حربةوضعوا

علىسمروكلص

خشبة،

ياقبرفىووضعوك

منلعازرأقاممن

القبر.

هخالفيا(6)يهوذا

الناموس

يونأنمكثكمالأنه

بطنفيألأمثلاثة

مخلصناهكذاالحوت

وبعدألامنلاثهمكث

القبرختموأما!أن

مكثسددناهكذا)

معايامثلاثه

نأبعدالأموات

المبر(خلموا

مخالفيا(6أايهـوذ

الناهوس

لموالجندقامبالحقدقه

حقأانه،يعلموا

العالممخلصنهض

قامتالمانبعدالذي

المجدجنسنالأجل

املن.ربلالك

'Iov&ac[61ةلا"+هله!55

لم!و"5لم"لا8+لا،"+"!ا""+لاه

ول+س!"كالا"!ا"+لأةلا،+هلا"ء+صالألا

ا!"ئ!!كاس!!كا7+ولكاس!+"ول"كاللأ"لا،

ئ!!5لأ+لا"+س!"لافولصلألإة78لا

غ+هـ"ش!ول+س!عKaiلئ!5،+كالإصة5

لب!قيوللحكا!"+"7،لا"كاثقهـص!لاط!،7لاغ

لالم!لم!7لبما؟س!ة،س!ئةه+ولههـ"!

2.Aa4apov"!لأم!!س

)أهول"ة!116ة+"!ملا5لم!50

كاثق+س!"yap"ألل!لا"لح+""ئ!2

"غلم!لألحس!لاهس!لم!غv,لاغقي+

،هساول"س!+هتة،لأ+هول5هل!+لل!5

"ئ!،ةا!كا"لآ+لل!لالم!لافقء+"ش!5

11لم!غ"2غلم!حلاهس!لا،لم!س!"5+7

هـس!+!افكاهـا"+أفئمالا+هـحلا7،+لاهفقلأأ

+8لا+هـف5لاهـكاس!"ط!لا!كا!هلا+05

qa5uoI'[617ةلاكا"+لم!55لح

7لاهول Kai!لا؟7لل!؟لهلا+كاس

لأغلاكاثلأ"كالا+مط!+!ئئأ+"؟

ولة7لل!لح7لأس!""5كاهلل!لآ+"

07ئأك!!كالم!هول،ةهـ"+للألأ،ط!؟

+كاهـلا"دع81ةلأهلاغلحلافقلم!لا

س!،"ول،طه!ةةcot,.لا،لم!!ه
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الساعه

السادسة

يوممن

الجمعه

العظدمه.

الوحيدالابنايها

اللهوكلمهالجنس

الكاننيموتلاالذى

أجلمنقبلالذي

للجسدأنخلاصنا

والدهالقديسةمن

البتوللهالدائمهالاله

مريم.

الالهالمسلحأيها

يتغيرأنبدونالذي

وصلب،انسانصأر

المو!داسبالموت

كاننأيزاللاوهو

،المقدسالنالوتأحد

الآبمعالممجد

القدسوالروح

خلصنا.

منالذياللهقدوس

انسانأصارأجلنا

)أويتغلرأنبدون

يزاللاوهولدحول(

الاله.

الذكطالقوىقدوس

مأبالضعفا!هر

.القوهمنأعظمهو

يموتلاالذيقدوس

منصلبالذ!هما

علىوصبرأجلنا،

وقبلهالصليبموت

مدتأوصارجسدهف!

أزلييزاللاوهو

غلرمالت

المقدسالثلولاايها

أرحمنأ.

ط!"ovoyEvijع803يملح"ط!لأةول50

نةههس!ه50+"لاصههـكالةء"طه+لأ!الل!

Kai+"ولإسهس!سل!كا!لاس!20ف"ة

لا-أ7لم!س!+عكا"كاهـالل!+7"هسهول

"كا5!اهـللألآلاط!!tic+لآ،!هلأ"5

+هء3ةولهأط!!!ةطه+،حهـمهلاك!ول

"ه".ع

+م++س!للمالحهـلأ"لاس!"كالأ+للأه5،

5،"حلا+كاهغ ! tie!كام"ولهـلل!ص+"

س!هة،عهـلبأ+"!اطههـ!ه+"وللاه

كالأ+""لح،؟ص!علئ!لالآ+5لأطههط!2

"!!ه20ة!كالالا!!ط!!كالم!ءلا5لح

فب!!أم+"+-Kaiفب!+لبأهلأيه

ءلالم!لة+س!"كاركائت!هول7لم!4ع.

لا208ةلحةس!هه)"ة5"لم!ي

v8pcoitoS,لأش!لأ5م+"ع"لالل!++24

س!لم!5"83ع"ول.لحةس!5

لأكاههعb،2ةءولءكا!"ةلاغهـكا!47ح؟ه

87+؟!"عمهوللأ+2ءكاسا،لة5ع

غ+"ةس!،لح!هلأس!لا50.

طهلأ!5كايكاألاط!+5!!+كا"ول"هـللأهش!2

!"ألم!ئةلح،b+8ولة!كاه7"ولهمئة

ده!+طهلالاه+لالم!هس!،"ول!"كا"كأم"3،

س!!صأ"لح4،لقلحKaiغلالا"هـطهلب!7

(Eyovaqلحهحء"كا!لأ،50+"لاكا!طه

لأ"،"+5ه!ه5،غ"لحكالأovألم!يهلح.

http://kotob.has.it



الساعه

السادسة

يوممن

الجمعة

العظيمة.

مرد

الهوصا

فىلنالث

.الفرح

دورة

الفلامة

هدور

لقلامها

اذااربيااذكرنى

ملكوتك.فىجنتا

لمحدوسيااذكرني

فىجئتااذاأ

ملكوتك.

اذااسيديااذكرني

ملكولك.فىجفا

ياالربباركوا

،الرباعم!جميع

علوأوزلدوهسبحوه

الآباد.إلى

3ث7(1

بدنمنقامالمسيح

بلموتالأموالا،

والذين،الموتداس

علد!مأنعمالمبورفي

بلحياه.

والابنلآبالمجد

الآن.القدسوألروخ

دهروإلىآوانوكل

امين.الداهرين

المؤمنيننحننسبح

للكلمةونسجد

فيللآبالمساوي

وللروحالأزلحة

منالمولود،القدس

لخلاصنا،ءاالعذر

يصعدأنسرلأنه

بالجسدالصليبعلى

،الموتويحلمل

بقيامتهالموتىويقيم

.المجيدة

لهاهـكا!77،له!هول،ك!لة"ص!،

س!لا7+لمكاههصلأس!هكال!هول.

هـكالألالم!5+7لم!o,5ىلاول،س!8

لاس!قي+صة"كا!لم.ولهكاإهص!

لم!لاهـكالأ7+5لم!هول،هكاس!+740،

لاغ+7لم!كا!!لأس!!كال!هول.

لأحقيهلأسةص!+س!+!ه+لا"7طهس!لأ""+هئة

ول!ه!5ول،8+لأ،"لة55لا؟لم!لا"ش!+ح

ول"5+لاس!ءللأولم!أهء"+لا8ولع!8ع

+5ق5ئه5فئ!لاطه1.5ة"لا.,573أ

ثر"!+كا82وللأكاس!+7ص!"vحicpفقلا،

لا"هـ+فلب!هـلاه+"لاده"كالأ+د!+2،

ا!"!+"ة2س!لا+تمهعلم!أسالماكاه!

للأ!قلا"ء5كا!لم!!لا20.

كا!!!+"+1ء"53تب!35"""

75ئة7""" Kai!لأطه8ثبأ+لاس!ول+"ط

طهس!1،5"!ئ!ه5+لةهعثههط!لأفق5

.vفئما!ولئ!،لئألالل!!ا"وللم!ق

،"+"+,Abyov!كاهـا8وللاط!كاهـا"دلأه

5ئه+لاس!ق"لم!+"،+8لاص!""+هـم2لاهول

س!هـءس!لا+"ئ!!كايلل!7+"هطه7لالم!فقلا،

لاولط!لاكالأللألم!س!ول،+!+كا55،"!

كاه"مم!لاكالالل!له!س!لا،؟+،7لا!كاكالأيمس!

س!م!70!ة7ءهـسلأس!5لاس!لا++كائب!"ئباملة،

"5هـ+"لاطهلاهه+لا!هش!،5"ول"""

لأغسآس!"،7هلة72هـص!ولس!فق+"ع،س!لاقي+

لبألحةةول؟س!كاه+كاهلا!ة.لهه+لا"
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.وره

لميأمة

فةه+ه"!!ههـكالألأ"هـكا4هوللح8+راالحجرخلمأنبعد

وللد!+'IovSaiwvدالئا+لد!ه+"م+كاأ"،وتمتاليهودبواسطة

-جسدكحراسة
هـ!"ولكاكا!+وللد!ول5+!صلأم+لا"ةكاهـالاهسطهابوهرالطا

كافت!"لم!!كا!ا7+كاش!802+لألم!ح0"5،فىقم!،لجنودا

،ءق+للأكاولس!لم!لأصثل!ة54فب!+لب!لم!كا!،أيهأالثالثاللوم

لا،+لألل!لحV.فه!مكةه+5الح!اةواهبأالمخلص

"2"ءلم!كا!!ةلافق+لاهطفئالادفانولذلك.للعلم

لاثل!ةلمغcot.3+ةةهللأ،ه!فواالسموأتلمحوا!

-الحداهواهبياالدك

"لحةكالإ+لا+كاه!كاءكااهول،لمجدا()لمحائللن

،ء+كاهه*،المسيحايهالقيامتك

"لحةة+يصةهكا!لم.ولهكاإ،س!المجد،لملكالمجد

لحكا!"iي"!لم!هلاه،،ةGov.محبيأ،لللابيرك

ح!ةولotX&v8pwn8,".وحدكالبشر
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أم(الكنسيةالمناسباتثالثا:

العربيالنصالمناسبةم

البلولتلداليومعي!أ

ادجوهر،الفائقالمللاد

دغثرالمغارلأ.المجلد

إليه،المقترلا

معالملائكة

،يمجدونالرعاة

معوالمجوس

فيالكوكب

سائرونالطريى

أجلنامنلأنه

!بلالذيالإله

صبيأولدالدهور

صغيرأ.

الثجاررأى!كللى2

الأعظم)البناء(المللاد

والمولودالميلاد

الرلا،العجب.لمجيدا

.لانسانا

حبلاأيضأ()رأى

وعرسسمائيأ

رجلا،بدون

اليونانيالنص

+"هـمغلا5لأكايلم!ء"ل!ه

ول8+؟ءمهكالة5؟لأ+سأكل!د!س!5،

"ئ!،لألآلأ!+"سلألأ+كالأهه

فب!لب!+"ةه"+!ة،ساص!لأ"!هم+

لأ!لأم!صلأ5"لم!ح+ف+ه"لم!غوللل!ول

ة55!سلألأه5كائة؟،لم!!هلأ5!ة2

ف+ءلم!+كا!ةلحهمغ

-،ة5هول5مهكائة"7

ة"لألم!!هلح'Yapغلأس!ولولهـلأ7

at,ةلأهلألام!وله،

8ء+ولللأوللل!"ه.5ةس!

ص!ولهـش!صة"لاهtitهـ"لم!ول8+كاهول

لاحول87+ولس!للأ"م،ءلا

لم!وله+كاالاغدة7"ءمولللأ+،غ

لة!م55ع+س!""هـلا50+لل!

مةهـمالاهط!"وله+غول8وله

qop8vav,ل!لألم!"هول،"صة

لألم!ءللأم"عةس!ءلالأ"هلأ

؟كلا5لح،هس!5؟دة"هـ7"ولهلة
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ألالهودمجسدختام3

اللذانالوحيدالصلاة

منهما،تناولناء

فلنشكره.ايامثى

الصوم

المقدس

.لالمحدللر!تمحدتوريع4

..صوم

الاباء

الرسل.

إلىصعد

وأرسلالسموات

.المعزي

آمين،الحقروح

الليلويا.

الالتينخلى

السماءواحدأ،

.والارض

ياجميعتعالوا

لنسجدالشعوب

المسيح.ليسوع

كالق50+"لم!،؟ئ!ه+"لم!سأسهع

5Lovoycvovcحهنة

لم!"+س!سهلمولة+حلح+لأ"فئ!

ءلاء"!+كا!كاللمالم!حول.

كا!لل!لم!س!!أ+فئ!،"ول؟لب!

5 yapم!لاةةلحللما

,YVXIس!ةة"لحة

يةلاس!هـكلأفئ!ول

ئ!ه5+هلة5ه؟مصهلا5ول5.

لح"حصأ8+لا"+سهم،78+هول،

+8+ولءئألم!"

لحلآ+سلأ!ة،لح""س!هـ7

ول،لم!له.""ناه"لاصة"

قه+2لةة55"كاأ+،

olipavbv2"ئ!8+،"ولعول

؟!ه،الا+لا.لالآلأ

ةح+ئةس!+صه+ولح2ة!"!ه،

+!كاه،وللاكاغللمالم!م!لا

ئةهكالأأ،نب!+كا!"ثر.
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النههوهذأ

وربمخلصنا،

جسد.كل

واحد،فينالوث

فيوواحد

الاب،ثالوث

والروحوالإبن

.القدس

آمين،الحقروح

اللللويا.

ة+ل!ه5ولصا+كاس!ةةءه5

م،+لل!كا!لافئ!لم!لأ"ئه،

لة!مسأ5لح+ا!كاه!"كام!ة؟.

+م"ف5غوللم!هلافة5،سهسأ

لم!هولف5غول+مهفة!،

o+"+،هكا"ئ!ة3سا58

"ئه،+8!لأ55ول+ولءئةلم!صه،

+8+ولس!ئةلماصه

لآ+5دةهـي!يةس!""2،

لم!كا7ول7"صةول.كاأنلأه!لأ

--242http://kotob.has.it



والمراجحالمصار!أ
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والمراجعالمصادرأهم

/!كتب/لكفثهميه

',?ytaypao?75+ةهـهـس!"هلالل!لإةلأ AOnvat,' ASEا-"!كا

ل!499111+311

2-07"ساس!ح،ط!،لأ"لاه+!

المقدس3-الخولاجي

الآلاماسبوع4-طقس

cالشماس-خدمة

المقدسةالسنوية6-الأبصلمودية

المقدسةالكلهكية7-الأبصلمودية

معيه/بئو/لرمهط

Soliman,8-مه!يB7'ثهس4!ىسولحع Sameh Farouk

ط!!ء5سلهعلاولمكل4كلءىاكسNOGYaطه!ى!64.ول!ى

ثرطهكل4ء!لاه!ى4ىثي!4!طه4!ثر!ىكلCكلكل4!ىسهع

OPOOAهءهعلاهه4!كلثيكلم!6!ث!ءولكل!يى

ثهـ4ق!ثرهثركل4كاهه!!كل4هرثرولسههصءه4كليرهـ4!

ءاولوللماولول!ا5KH!+!هئأأول

3002(Athens)
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لرسهئلى/نلغوسنلمحلوىتطئبيةدر/سةحنا،بشرىجرجس9-

غيرماجستيررسالة6ولسري!ليهليؤطنلهفي/موق/لمدسى

،الآدابكللةواللائلنه،اللونانيهالدراساتلقسممقدمهمنشورة

(4052)ديسمبرالقاهرةجامعة

/ليكلفافيهو/لفهارس/لقكل/ميثهى

-01..G .W .H Lampe, A patristic Greek lexicon, London

)1882(,Oxford Clarendon Press

-11 Liddel & Scott, Greek - English Lexicon, London

)1882(,OxfordClarendon Press

12-لمهء"3 Barcly .M Newman, Greek - English dictionary

)3991(,NewTestament, Germany, German Bible Society

pocket5كةrdlearner31همم- !. .N Stavropoulos, Oxf

،,h LondonكلةGreek, Greek - Engl-!ثمث,y Englء+diction

)1991(,Oxford University Press

-14 Shakir Basilios, Sally Tieg, Greek - loan words in in

EgyptianىبمCoptic Basil Mass, GREEK- IBARA-CITPOC

1991.BrothersPress, Cairo

لعهدلكلصتعربىيوئألى!موس،مقارأنباالقديسديررهبانأ-5

واديمقار-أنباالقديسديرمطبعة/لأولى،لمسيحيةهـلكظ؟تلجدلد

(502)3،النطرون

لمؤلأسه،لجدلدلع!لفلطىلربىلفوسخلف،غسانالقسأ-6

(1)979،المعمدانيةالنشردار،لبنانبيرولا،
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قكل/عد/لكغه/!يكلفافيه

-17,Robert Browning, Medieval and Modern Geek

)9691(.HutchinsonUniversity library, London

-18 Carl Darling Buck, Comparative Grammar of Greek

and Latin, .U .S .A The University of Chicago press

3791().d2+4.!ل

-91,William .W Goodwin, A Greek Grammar, London

)5191(,.MacmillanCo

New02-لمه .J Harold Greenlee, Exegetical Grammar

.TestamentGreek, Third Edition, Michigan, 0 .U .S A

)6391(,Eerdmanspublishing Company

-21 .M Hamdy Ibrahim, an Introdduction to the

+4،Greek and Latin، PaممههComparative Philology

(4002)Phonology, The Angelo Egyptian Bookshop, Cairo

-22 .J Gresham Machen, .D,.D New Testament Greek for

,.Beginners, Fifth edition, New York , Macmillan Co

)3191(

-23.,- Joseph Smith .S,.J Maximilian Zerwick .S J

Biblical Greek , English edition adapted from the fourth

Latin edition, Rome, Scripta Pontificii Instituti Biblici

)6391(
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لجدلد،نلعهدلميئلأليهئلفةأصولىبيشوى،الأنبابولا/القمص24-

(3052)الإكلردكيه،الكلية،القاهرة،الثانيةالطبعه

،القاهرة،انورمحمدماجدة/ترجمةفلحو،فق،أكسثرديونسيوس25-

(52)51لللقافة،الأعلىالمجلس

()6991،خكرلمية/'للغهدو/عدشعرأوى،المعطىعبد26-

/لjلكتروفيه/لمكلسكلعأت

bworks,27-595.3(امريكافيتنشرالمقدسللكئابلغويةدراساتتشمل)موسوع

-28كل!ءص!!!6

(المقدسالكتابفياليونانيةاللغةلدراسةالدوليةالمعلوماتشبكةعلىمراسلة)مجموعة

92-2002ول(المعروفةاليونانيةالنصوصلكلشامله)موسوعة Musaios

3-03 katamars

(المقدسوالكتابللقطمارسبيشويالأنباأغناطيوس/الراهباصدرها)موسوعة
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لفهرسا

--------------------------------------------------------------------------------ممدمه

اليونانيةاللغةقراءة:الأولالباب

--------------------------------------------------------------------الحروف-ا

----------------------------------------------------------------------المقاطع-2

---------------------------------------------------------------------أتالنبر-3

-----------------------------------------------------------------------التنفس-مه

الاسم:الثانيالباب

---------------------------------------------------تمهيد----------------------ا

---------------------------------------------------الأولىالمجموعةأسماء2-

----------------------------------------------------الثأنيةالمجموعةاسماء3-

----------------------------------------------------الثالثةالمجموعةاسماء-4

الفعل:الثالثالباب

تمهيد--------------------------------------------------------------------------أ

-----------------------------------------------------------الاخباريةالصيغة2-

----------------------------------------------------------------الطلبصيغة3-

ألالحاكية------------------------------------------------------------الصدغة-4

----------------------------------------------------------------التمنيصيغة5-

---------------------------------------------بثل،!لأ-،تنتهيالتيالأفعال6-

ه-،-----------------------------------------!)8"بتنتهىالتيالأفعال7-

-------------------------------------------------------------للمجهولالمبني8-

---------------------------------------------------------------للوسطالمبني-9

--------------------------------------------------المفعولوأسمالفاعلاسم-أ"

----------------------------------------------------------------------المصدر-11

الكلاماجزاءبالمحي:الرابعالباب

---------------------------------------------------------------------الصفات-أ

---------------------------------------------------------------------الضمائر-2

----------------------------------------------------------------الجرحروف3-

----------------------------------------------------------------الربطأدوات-4

----------------------------------------------------------------------الظرف-5

-----------------------------------------والأفعالالاسماءتصنيف:الخامسالباب

----------------القبطيةالكنيسةليتورجيةفياليونانيةالنصوص:السادسالبأب

-------------------------------------------------------------والمراجعالمصادراهم

-------------------------------------------------------------------------------الفهرس
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